Lied 01
Titel: Voor uw liefde Heer Jezus dank U wel
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jan Visser
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst:
Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel
Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel
Wij aanbidden U, Heer.
U komt toe alle lof en eer.
O, Heer, wij prijzen uw naam
Voor uw woord van genade, dank U wel
Voor uw woord van genade, dank U wel
Heer, U maakte ons vrij.
In uw kracht overwinnen wij.
O, Heer, wij prijzen uw naam
Maranatha, Heer Jezus, kom terug
Maranatha, Heer Jezus, kom terug
Wij verwachten U, Heer.
Hoor wij bidden: Kom haastig weer
O, Heer, wij prijzen uw naam

Lied 02
Titel: Zing een nieuw lied
Arrangement: Johan W Pots & Martin Zonnenberg
Eerste componist: G C Stebbins
(Nederlandse) Tekst: Johan W Pots
Uitvoerende: Christelijk mannenkoor Stadskanaal
Uitvoering: Koor & samenzang
Opname: Emmen - Goede Herderkerk
Tekst:
Zing een nieuw lied met hart en stem
Groot is de Heer, groot is de Heer!
Hemel en aarde jubelt voor hem:
Jezus, uw naam zij d’eer.
Laten wij naad’ren voor ‘s Heren troon,
zingen voor hem op dankbare toon.
In melodieën, zuiver en schoon.
Jezus, uw naam zij d’eer.
Laat het maar horen met luide stem:
Groot is de Heer, groot is de Heer.
Dat alle mensen zingen voor hem:
Jezus, uw naam zij d’eer.
Roep het maar uit: De Heer heeft je lief.
Hij geeft de mensen nieuw perspectief.
Dank U voor alles, dank U o Heer.
Jezus, uw naam zij d’eer
Eens in de hemel, daar klinkt het door:
Groot is de Heer, groot is de Heer.
Samen met ‘t juichend engelenkoor:
Jezus, uw naam zij d’eer.
Al onze zorgen zijn daar voorbij.
dan zingen wij volmaakt en blij,
van gods genade, voor u en mij,
Jezus, uw naam zij d’eer.

Lied 03
Titel: Psalm 116
Arrangement: Klaas Jan Mulder
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Interkerkelijk Mannenkoor Tholen
Uitvoering: Koorzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:
God heb ik lief, want
die getrouwe Heer
hoort mijne stem, mijn
smekingen, mijn klagen
Hij neigt zijn oor, ‘k roep
tot Hem al mijn dagen
Hij schenkt mijn hulp, hij
redt mij keer op keer
Ik lag geknield in
banden van de dood
Daar d’angst der hel mij
alle troost deed missen
Ik was benauwd
omringd door droefenissen
maar riep de Heer dus
aan in al mijn nood
Ik zal uw naam met
dankerkentenis
verheffen, U al
mijn geloften brengen
‘k Zal liefd’ en lof voor
U ten offer mengen
in ’t heiligdom waar
’t volk vergaderd is

Lied 04
Titel: Daar ruist langs de wolken
Arrangement: André Bijleveld
Eerste componist: Howard Bishop
(Nederlandse) Tekst: Eduard Gerdes
Uitvoerende: Eleven
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst:
Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam
Die hemel en aarde verenigt tezaam
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied
Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam,
Die hemel en aarde verenigt tezaam
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland,
mijn lust en mijn lied
Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
Want Hij kwam om zalig te maken op aard;
Zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
Genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij die Jezus niet,
Die, om ons te redden, de hemel verliet?
Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof,
En d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof.
O mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan,
Dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw Naam zij d' eer,
Want Gij zijt der mensen en Engelen Heer!
Kent gij, kent gij die Jezus niet,
Die, om ons te redden, de hemel verliet?

Lied 05
Titel: Hij kwam bij ons heel gewoon
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Graham Kendrick
(Nederlandse) Tekst: Elly & Rikkert Zuiderveld
Uitvoerende: Miranda Vlieger & Vocals
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst:
Hij kwam bij ons, heel gewoon
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.
Zie onze God, de Koningsknecht
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.
Zie je de wonden zo diep
De hand die aard en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De man, die onze zonden droeg.
Zie onze God, de Koningsknecht
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.
Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.
Zie onze God, de Koningsknecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.

Lied 06
Titel: Geen liefde zo wonderlijk
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Adoniram Gordon
(Nederlandse) Tekst: Wim Kok
Uitvoering: Samenzang
Opname: Groningen - Martinikerk
Tekst:
Geen liefde zo wonderlijk
Uw liefde voor mij.
Geen liefde zo ruim en rijk
ik kan er niet bij.
Uw liefde, o Vader,
is onverklaarbaar groot
uit liefde gaf Gij Uw Zoon
zelfs over tot de dood.
Geen liefde zo wonderlijk
Uw liefde voor mij.
Geen liefde rijkt verder
en is zo nabij.
Uw liefde, o Jezus,
is mij te wonderbaar;
uit liefde stierf Gij aan 't kruis
en liet mijn zonden daar
Geen liefde zo wonderlijk
Uw liefde voor mij.
Geen liefde is inniger
en maakt werk'lijk vrij.
Uw liefde, o Heil'ge Geest
verbrak al mijn verweer
uit liefde won Gij mij in
voor Jezus als mijn Heer

Lied 07
Titel: Wonderwereld vol geheimen
Arrangement: Martin Zonnenbrand & Huub Hellenbrand
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Ria Borkent & John Bell
Uitvoerende: Vocaal Ensemble Silhouet & Limburgs projectkoor
Uitvoering: Koorzang en samenzang
Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal
Tekst:
All the wonder that surrounds us
springs from God's care:
all that marvels or confounds us,
raw, rich and rare;
touch and texture, sights and voices,
nature’s countless forms and choices,
all for which the heart rejoices
springs from God's care.
Wonderwereld, vol geheimen,
schepping van God,
al wat ons verbaast, verbijstert,
leeft van uw zorg:
vormen, kleuren, klank te over,
tastbaar weefsel, veelbelovend,
alles wat ons hart verovert,
schepping van God.

Lied 08
Titel: Als een hert
Arrangement: Martin Zonnenbrand, Huub Hellenbrand & Marco den Toom
Eerste componist: Martin Nystrom
(Nederlandse) Tekst: Martin Nystrom
Uitvoering: Samenzang
Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal
Tekst:
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild,
aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U bent mij tot Heer en Heiland,
ja, U bent de vredevorst!
‘k Heb U lief meer dan enig ander,
Heer mijn God, U stilt mijn dorst.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild,
aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Lied 09
Titel: Liefde Gods die elk beminnen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Charles Wesley
(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoering: Samenzang
Opname: Rotterdam / Laurenskerk
Tekst:
Liefde Gods, die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat,
kom in onze harten binnen
met Uw milde overdaad.
Jezus, één en al ontferming,
daal vanuit den hoge neer
met Uw heerlijke bescherming
in ons bevend hart, o Heer.
Wat Gij eenmaal zijt begonnen
o voltooi het maak ons rein,
tot de wereld is gewonnen
en in U hersteld zal zijn,
tot wij eeuwig bij U wonen,
schrijdende van licht tot licht,
leggend onze gouden kronen
zingend voor uw aangezicht.

Lied 10
Titel: Hemelse Vader
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Jack W Hayford
(Nederlandse) Tekst: Gerard Breas
Uitvoerende: Vocal Group Voice en samenzang
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Rotterdam / Laurenskerk
Tekst:
Zing Halleluja, Hij komt in heerlijkheid!
Bestijg Uw troon Heer, U zij de heerlijkheid.
Wij zijn de kind’ren van d’opgestane Heer.
U bent de Koning en wij zingen U ter eer.
Nu en voor eeuwig bezingen wij Uw macht.
Jezus, de Koning, die alles heeft volbracht.
Jezus zal heersen ook nu in onze tijd,
Jezus is Koning nu en in der eeuwigheid.

Lied 11
Titel: Licht dat ons aanstoot in de morgen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Antoine Oomen
Uitvoerende: Young Voices en samenzang
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Rotterdam / Laurenskerk
Tekst:
Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad bekijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Lied 12
Titel: Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Arrangement: Martin Zonennberg
Eerste componist: Teake Pebesma
(Nederlandse) Tekst: Enny Ijskes
Uitvoering: Samenzang
Opname: Rotterdam / Laurenskerk
Tekst:
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als Jezus weer zal komen op de wolken,
Als al wat leeft, de natiën, de volken,
Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen,
Als volken niet gescheiden meer door grenzen,
Zich zullen scharen onder Christus' vlag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als heel de schepping zal gezuiverd wezen
Als d`aarde zal vernieuwd zijn en genezen,
Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen
En in het nieuw Jeruzalem doet wonen
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag.

Lied 13
Titel: Al wie dolend in het donker
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: H. J. Gauntlet
(Nederlandse) Tekst: H. Jongerius
Uitvoering: Samenzang
Opname: Breda - Grote kerk
Tekst:
Al wie dolend in het donker,
in de holte van de nacht
en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht:
vrijheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.
Onze lasten zal Hij dragen,
onze onmacht totterdood,
geeft als antwoord op ons vragen
ons Zichzelf als levensbrood
Nieuwe vrede zal er dagen,
liefde straalt als morgenrood.
Tot de groten zal Hij spreken,
even weerloos als een lam.
het geknakte riet niet breken,
Hij bewaakt de kleine vlam.
Hoor en zie het levend teken
van een God die tot ons kwam.

Lied 14
Titel: Wat hou ik van uw huis
Eerste componist: Cees de Vreede
(Nederlandse) Tekst: Ria Borkent
Uitvoerende: Psalmen Voor Nu
Uitvoering: Band en samenzang
Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk
Tekst:
Wat hou ik van uw huis,
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
zo’n blijvende schreeuw om de levende God.
Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij u onder de pannen, God.
Wonen bij u is een zegen,
zo’n blijvende kans om te zingen voor u.
Gelukkig wie naar u
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan ze van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in zijn heilige stad.
Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dichtbij u
dan duizend dagen zonder u.
Liever bij u aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.
De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal hij geven,
hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op u.
Wat hou ik van uw huis!

Lied 15
Titel: Ik kom met haast
Arrangement: Jan Willem van Delft
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Evert Louis Smelik
Uitvoering: Samenzang
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst:
Ik kom met haast', roept Jezus' stem,
Hij heeft de dood verslagen.
Nu zal al wie gelooft in Hem
de kroon des levens dragen.
Wijk niet van hem, hoor naar zijn stem
reeds wenken ons van boven
de scharen, die Hem loven
Ik kom met haast, Ik kom, houd vast
wat Ik u heb gegeven.
Er blijft bij alle aardse last
een open deur ten leven.
Werp van u af wat Ik niet gaf,
blijf u standvastig scharen
bij wie Mijn woord bewaren.

