Lied 01
Titel: Hoe zal ik U ontvangen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jan Jakob Lodewijk ten Kate
Uitvoering: Samenzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst:
Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
der wereld hoogst verlangen,
des harten heiligst goed?
Wil zelf uw fakkel dragen
in onze duisternis,
opdat wat U behage
ons klaar en zeker is.
'k Lag machteloos gebonden Gij komt en maakt mij vrij!
Ik was bevlekt met zonden Gij komt en reinigt mij!
Het leven was mij sterven
tot Gij mij op deedt staan.
Gij doet mij schatten erven,
die nimmermeer vergaan.
Nog eens zal Hij verschijnen
als richter van 't heelal,
die 't hoofd van al de zijnen
voor eeuwig kronen zal.
Nog is die dag verborgen,
wacht hem gelovig af,
terwijl de grote morgen
reeds schemert boven 't graf.

Lied 02
Titel: O kom, o kom, Immanuël
Eerste componist: D Willcocks
Uitvoerende: Leidse Cantorij & Emma Braun
Uitvoering: Koor solo en samenzang
Opname: Leiden - Hooglandse Kerk
Tekst:
O kom, o kom, Immanuël
Verlos uw volk, uw Israël
herstel het van ellende weer
zodat het looft uw naam o Heer
Weest blij, weest blij, o Israël
Hij is nabij Immanuël
O kom, Gij wortel Isaï
verlos ons van de tyrannie
van alle goden dezer eeuw
o Herder, sla de boze leeuw
Weest blij, weest blij, o Israël
Hij is nabij, Immanuël
O kom, o kom, Gij Oriënt
en maak uw licht alom bekend
verjaag de nacht van nood en dood
wij groeten reeds uw morgenrood
Weest blij, weest blij, o Israël
Hij is nabij, Immanuël
O kom, Gij sleutel Davids, kom
en open ons het heiligdom
dat wij betreden uwe poort
Jeruzalem, o vredesoord
Weest blij, weest blij, o Israël
Hij is nabij, Immanuël

Lied 03
Titel: Zolang wij ademhalen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vlissingen - Jacobskerk
Tekst:
Zolang wij ademhalen,
schept Gij in ons de kracht.
Om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank
Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen
zing dan uit alle macht
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang
Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop,
het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt
Het zingt van vergezichten
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Lied 04
Titel: Verwachten
Eerste componist: Luca Genta
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Forever Worship
Uitvoering: Koorzang
Opname: Oudenbosch - Basiliek
Tekst:
Ik zie uit naar de Heer
Ik zie uit naar de Heer
Mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar zijn woord
Ik zie uit naar de Heer
Ik zie uit naar de Heer
Mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar zijn woord
Wij verwachten vol verlangen de Heer
Hij is onze hulp en ons schild
Ja om hem is ons hart verblijd
Op zijn heilige naam vertrouwen wij
Ik zie uit naar de Heer
Ik zie uit naar de Heer
Mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar zijn woord
Ik zie uit naar de Heer
Ik zie uit naar de Heer
Mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar zijn woord
Wij verwachten vol verlangen de Heer
Hij is onze hulp en ons schild
Ja om hem is ons hart verblijd
Op zijn heilige naam vertrouwen wij
Mijn ziel verlangt naar de Heer
Mijn ziel verlangt naar de Heer
Meer dan wachters naar de morgen
Mijn ziel verlangt naar de Heer
Mijn ziel verlangt naar de Heer
Meer dan wachters uitzien naar de morgen
Wij verwachten vol verlangen de Heer
Hij is onze hulp en ons schild
Ja om hem is ons hart verblijd
Op zijn heilige naam vertrouwen wij
Op zijn heilige naam vertrouwen wij

Lied 05
Titel: Waar de mensen dwalen in het donker
Eerste componist: Richard Shepherd
(Nederlandse) Tekst: Robert Wills
Uitvoering: Samenzang
Opname: Nijmegen - Stevenskerk
Tekst:
Waar de mensen dwalen in het donker
draai je om en zie het nieuwe licht
Zie het licht dat God ons gaf in Jezus
Zie de mens die ieder mens verlicht
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht
Zoek je weg niet langer in het duister
Keer je om en zie Gods nieuwe dag
Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap
er is licht dat alles overwint.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht
Zoek je weg niet langer in het duister
Keer je om en zie Gods nieuwe dag
Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht
Zoek je weg niet langer in het duister
Keer je om en zie Gods nieuwe dag

Lied 06
Titel: De Heer verschijnt te middernacht
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Johann Crüger
(Nederlandse) Tekst: Martien Cornelis Postema
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vlissingen - Jacobskerk
Tekst:
De Heer verschijnt te middernacht
Nu is nog alles stil,
maar zalig hij die toch reeds wacht
en Hem begroeten wil.
Want ook als niemand naar Hem vraagt
noch in zijn dag gelooft,
zijn komst wordt door geen macht vertraagd
Hij heeft het zelf beloofd.
Zijn onze lampen wel gereed
en branden ze wel goed,
zodat, als Christus binnentreedt,
Hij waardig wordt begroet

Lied 07
Titel: Psalm 72
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoering: Samenzang
Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal
Tekst:
Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan 's konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuv’len top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.
Zolang de zon des daags zal rijzen,
de maan schrijdt door de nacht,
moet al het volk hem eer bewijzen,
hem loven elk geslacht.
Hij moge mild zijn als de regen,
het land tot lafenis.
Vrede zal bloeien aller wegen,
totdat geen maan meer is.

Lied 08
Titel: De sterre gaat stralen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: J Ingen Schenau
Uitvoering: Samenzang
Opname: Oudenbosch - Basiliek
Tekst;
Laat ieder het horen
dat eens werd geboren
de Redder der wereld
de Heer van ’t heelal
De engelen meldden,
in Efratha’s velden
dat Hij werd geboren
in Bethlehems stal
Komt, laten wij eren
de Here der Heren
zo groot van ontferming
en van gena
Want Hij wil ons geven
dicht bij Hem te leven
De Heiland der Wereld
halleluja
In doeken gewonden
voor al onze zonden
ligt hier in een kribbe
het Godd'lijk Kind
De sterre gaat stralen
voor wie moe van ’t dwalen
bij 't wonder van Bethlehem
vrede vindt
Komt, laten wij eren
de Here der Heren
zo groot van ontferming
en van gena
Want Hij wil ons geven
dicht bij Hem te leven
De Heiland der Wereld
halleluja

Lied 09
Titel: U bent welkom
Arrangement: Marcel Zimmer
Eerste componist: Elisa Krijgsman
(Nederlandse) Tekst: Elisa Krijgsman
Uitvoerende: Samenzang & Vocals
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
Wij zijn hier bij elkaar
om de Koning te ontmoeten.
We zijn hier bij elkaar
om te eren onze Heer.
We zijn hier bij elkaar
om te vieren dat Hij goed is.
En wij prijzen en aanbidden Hem,
Jezus, onze Heer!
Heer, U bent wel,om, welkom
U bent welkom, grote Koning.
Wij heffen onze handen op
Naar de God van alle eeuwen.
Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, Zoon van God.
Wij richten heel ons hart op U.
U bent welkom in ons midden.
Heer, U bent wel,om, welkom
U bent welkom, grote Koning.
Wij heffen onze handen op
Naar de God van alle eeuwen.
Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, Zoon van God.
Wij richten heel ons hart op U.
U bent welkom in ons midden.

