Lied 01
Titel: Dag en nacht Heer
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst
Dag en nacht Heer
waakt Gij als een herder over mij
Dag en nacht Heer
veilig mag ik met U gaan
Als de dag opnieuw begint
waakt Gij als een herder over mij
Als een vader voor zijn kind
veilig mag ik met U gaan
Dag en nacht Heer
waakt Gij als een herder over mij
Dag en nacht Heer
veilig mag ik met U gaan
In de avondschemering
waakt Gij als een herder over mij
ik ben uw beschermeling
veilig mag ik met U gaan
Dag en nacht Heer
waakt Gij als een herder over mij
Dag en nacht Heer
veilig mag ik met U gaan
Dag en nacht Heer
waakt Gij als een herder over mij
Dag en nacht Heer
veilig mag ik met U gaan

Lied 02
Titel: Met open armen
Eerste componist: Bas van Nienes
(Nederlandse) Tekst: Antonie Fountain
Uitvoering: Samenzang
Opname: Doesburg - Martinikerk
Tekst
Kom, als je honger hebt of dorst
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen
Kom als je moe bent van je vlucht
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis
Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis

Lied 03
Titel: Wij loven U o God
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: A. van den Berg
Uitvoering: Samenzang
Opname: Breda - Grote kerk
Tekst
Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle heemlen, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren
U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde

Lied 04
Titel: Breng dank aan de Eeuwige
Arrangement: Harm Hoeve
Eerste componist: Henry Smith
(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld
Uitvoerende: JGK Immanuel, Vocals & Miranda de Vlieger
Uitvoering: Solo, koor en samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader
die ons Jezus zond
Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader
die ons Jezus zond
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,
zegt de arme: ik ben rijk
om wat de Here heeft gedaan, voor ons.
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk
zegt de arme: ik ben rijk
om wat de Here heeft gedaan, voor ons.
Breng dank.
Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader
die ons Jezus zond.
hele koor inzet heren tegen elkaar in
Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader
die ons Jezus zond.
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk
zegt de arme: ik ben rijk
om wat de Here heeft gedaan, voor ons.
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,
zegt de arme: ik ben rijk
om wat de Here heeft gedaan, voor ons.
Breng dank, breng dank.

Lied 05
Titel: ‘k Zal uw liefde immer loven
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: A. Flach
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
'k Zal Uw liefde immer loven,
U daald' van de hemel af.
Vaders hand, vol mededogen
die ons liefderijk omgaf.
Ja, het hemels licht gaat gloren
van de nieuwe dageraad.
Heel de schepping wordt herboren
dank Heer voor Uw liefdedaad
Dank Heer voor dit nieuwe leven
voor Uw liefde eindloos teer,
voor Uw liefdeskus gegeven,
mijn lied bent U waard o Heer.
Ja het zonlicht moge dalen,
't lichaam zelfs tot stof vergaan,
eeuwig zal Gods liefde stralen,
nooit de zon meer ondergaan.

Lied 06
Titel: Genade zo oneindig groot
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld
Uitvoering: Samenzang
Opname: Doesburg - Martinikerk
Tekst
Genade, zo oneindig groot
dat ik, die ’t niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ‘k zien
Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.
Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond

Lied 07
Titel: Walk in the night
Eerste componist: K Rande
Uitvoerende: Mannenkoor
Uitvoering: Koorzang
Opname: Doesburg - Martinikerk
Tekst
Glory to our wondrous king
Jesus, the light of the world
He’s the reason why we sing
Jesus, the light of the world
Walk in the light, the beautiful light
somewhere the dewdrops of mercy shine bright
Shine all around us by day and by night
Jesus, the light of the world
Glory to our wondrous king
Jesus, the light of the world
He’s the reason why we sing
Jesus, the light of the world

Lied 08
Titel: Familie
Eerste componist: Marcel Zimmer
(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer
Uitvoerende: Marcel & Lydia
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Doesburg - Martinikerk
Tekst
Hoe mooi en hoe heerlijk
Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie
als wij als familie
als broers en als zussen
als broers en als zussen
om elkaar geven
om elkaar geven
en open en eerlijk
en open en eerlijk
met elkaar omgaan
met elkaar omgaan
de vrede bewaren
de vrede bewaren
en eensgezind leven
en eensgezind leven
En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven
de zegen van God
een eindeloos leven
Hoe mooi en hoe heerlijk
Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie
als wij als familie
als broers en als zussen
als broers en als zussen
om elkaar geven
om elkaar geven
en open en eerlijk
en open en eerlijk
met elkaar omgaan
met elkaar omgaan
de vrede bewaren
de vrede bewaren
en eensgezind leven
en eensgezind leven
En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven
de zegen van God
een eindeloos leven

Lied 09
Titel: Hoe groot zijt gij
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld
Uitvoerende: Marcel & Lydia Zimmer & kinderkoor & mannekoor
Uitvoering: Koor & samenzang
Opname: Doesburg - Martinikerk
Tekst
O Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring
de wereld zie die U hebt voort gebracht
Het sterrenlicht, het rollen van de donder
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Als ik bedenk hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam
Sta ik verbaasd, dat hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Als Christus komt met majesteit en luister
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Lied 10
Titel: Looft, looft de Heer
Arrangement: André Bijleveld
Eerste componist: K. Schulz
Uitvoerende: Eleven
Uitvoering: Band & samenzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst
Looft, looft de Heer!
Verheft nu Zijn eer!
Want Zijn genade
en goedertierenheid
blijft in der eeuwigheid,
blijft in der eeuwigheid,
blijft in der eeuwigheid./combo
Liefde is de Heer
Hij mint ons zo teer!
Zijn grote liefde,
Zijn trouw en wijs beleid,
blijft in der eeuwigheid.
blijft in der eeuwigheid.
blijft in der eeuwigheid.
oeh…..ah…..
Dankt, dankt de Heer
Geeft lof Hem en eer!
Al 't schepsel prijst Hem
en Zijne heerlijkheid,
blijft in der eeuwigheid.
blijft in der eeuwigheid.
blijft in der eeuwigheid.
blijft in der eeuwigheid.
blijft in der eeuwigheid.

Lied 11
Titel: Psalm 23
Eerste componist: G C Martin
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Magnificat
Uitvoering: Koorzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst
De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken
Hij maakt dat ik neerlig in groene weiden
Hij leidt mij naar stille wat’ren
mijn ziel verkwikt Hij
Hij voert mij langs de rechte paden
daar Hij zijn naam gestand doet
Moest ik ook gaan door donk’re ravijnen
ik zou nog voor geen onheil vrezen
want Gij gaat naast mij
uw stok en staf, zij geven mij vertrouwen
Gij richt een tafel voor mij aan
onder ’t oog van mijn belagers
Gij zalft mijn hoofd met olie
vult tot de rand mijn beker
Zo ben ik door heil en trouw omgeven
elke dag dat ik bestaan mag
Ik mag in ’s Heren huis verblijven
tot in lengte van dagen
Glorie aan de Vader en de Zoon
en de adem van de Geest
Als in den beginne, zo nu en altijd
tot in de eeuwen der eeuwen
Amen

Lied 12
Titel: O Heiland trouwe Heer
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Joh. Michael Haydn
Tweede componist: Al. Rudolphe Vinet (vers 1), Martin Zonnenberg (vers 2)
Uitvoering: Samenzang
Opname: Harlingen - Grote Kerk
Tekst
O Heiland, trouwe Heer,
moog’onze tong U prijzen,
doch zij ook door de daad,
U lof en eer gebracht.
Als uit het dorre hart,
geen liefdedaden rijzen,
dan zijn de lied’ren dood,
de zangen zonder kracht.
U wil ik loven Heer,
en U mijn dank bewijzen,
geef dat ook door mijn lied,
U eer wordt toegebracht.
Als U mij steeds blijft leiden
en mij de weg blijft wijzen,
dan is mijn loflied groot,
en prijs ik Uwe macht.

Lied 13
Titel: You raise me up
Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde
Eerste componist: Rolf Lovland
(Nederlandse) Tekst: Brandan Graham
Uitvoerende: Sterre & Projectkoor
Uitvoering: Solo & koorzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst
When I am down, and, oh, my soul’s so weary
When troubles come, and my heart burdened be
then I am still and wait here in the silence
until you come and sit awhile with me
You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be
Noe
Noe
Noe
Noe
You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be
You raise me up to more than I can be

Lied 14
Titel: This is the day
Eerste componist: John Rutter
Tweede componist: Traditional
Uitvoerende: Anthem
Uitvoering: Koorzang
Opname: Zwolle - Dominicanenkerk
Tekst
This is the day,
the day which the Lord hath made.
We will rejoice
and be glad in it.
This is the day,
the day which the Lord hath made.
We will rejoice
and be glad in it,
this is the day.
O praise the Lord of heav’n,
praise Him in the height.
Praise Him, all ye angels of His,
praise Him, all His host.
Praise Him, sun and moon,
praise Him, all ye stars and light.
Let them praise the Name
of the Lord.
For He shall give His angels,
charge over thee.
To keep thee in all thy ways,
to keep thee in all thy ways,
to keep thee in all thy ways.
The Lord himself is thy keeper,
the Lord is thy defence upon thy right hand.
So that the sun shall nog burn thee by day,
neither the moon by night.
The Lord shall preserve thee,
from all evil.
Yea, it is even He,
that shall keep your soul.
The Lord shall preserve thy coming out
and thy coming in.
From this time forth,
from this time forth,
from this time forth,
for evermore.

He shall defend thee,
He shall defend thee,
He shall defend thee,
under His wings.
He shall defend thee,
He shall defend thee,
He shall defend thee,
under His wings.
Be strong, and He shall,
comfort thine heart,
shall comfort thine heart
and put thou thy trust,
thy trust in the Lord.
Put thou thy trust in the Lord,
thy trust in the Lord,
in the Lord.

