Lied 01
Titel: De dag door Uwe gunst ontvangen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: C. C. Scholefield
(Nederlandse) Tekst: Jacqueline E. van der Waals
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:
De dag, door Uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die ’t licht en ’t duister maakt.
Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.
Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.
Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al Uw schepselen zich buigen
voor Uwe liefd’ en majesteit.

Lied 02
Titel: Zingen maakt blij
Eerste componist: Jan Visser
(Nederlandse) Tekst: Jan Visser
Uitvoering: Samenzang
Opname: Urk - Ichtus kerk
Tekst:
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij
God is zo goed voor jou en voor mij
Pieker dus niet, wees dankbaar en blij
God heeft je lief en daarom zegt hij
Ben je soms moe, kom dan maar bij mij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij
Ben je alleen of heb je verdriet
Lijkt het soms net of niemand je ziet
Kijk dan omhoog, de hemel is blauw
Weet je dat God zijn zoon gaf voor jou
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij
Zing maar in huis, op school en op straat
en je zult zien hoe goed alles gaat
Wees maar niet bang, want Jezus belooft
Ik ben bij jou als jij maar gelooft
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij

Lied 03
Titel: Heft aan, verheugt u, Christ'nen, samen
Arrangement: A van Vliet
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk
Tekst:
Heft aan, verheugt u, Christ'nen, samen
't is God, die trouw Zijn kerk bewaart
Wie 't kruis veracht, ziet zich beschamen
de Heer is God en Zijns is d' aard
Zijn woord heeft vreed' en heil bereid
van eeuwigheid tot eeuwigheid
Verheft de Heer, zijn dag komt nader
Een kudd', een Herder is beloofd
De volken buigen zich tegader
voor Jezus Christus, aller Hoofd
Och, of die heildag haast verscheen
dan worden aard' en hemel één

Lied 04
Titel: Als de hemel vol gezang is
Eerste componist: Edwin George Monk
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoerende: Choral Voices
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk
Tekst:
Als de hemel vol gezang is,
U de glorie zingt,
snarenspel ononderbroken
rond Uw troon weerklinkt,
wordt U alle eer gegeven
omdat leven U ontspringt.
Gaf Gij ook ons niet de adem
die U loven moet?
Laat het lied op aarde klinken
als de hemel doet:
een gebed dat U wil danken,
wil verklanken: God is goed!
Want U komt alleen d’ eer toe,
alle heerlijkheid!
Aan U, Schepper, God en vader,
blijft ons lied gewijd;
om de Zoon ook alle glorie,
door de Geest, die ons geleidt.

Lied 05
Titel: Leid mij Heer, o machtig Heiland
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: John Hughes
(Nederlandse) Tekst: T. M. Everaarts
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:
Leid mij, Heer, o machtig Heiland
door dit leven aan Uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in 't barre land.
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,
vul mij met Uw Geest steeds meer,
vul mij met Uw Geest steeds meer.
Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
leid mij steeds door Uwe liefde,
groeiend naar Uw beeld, o Heer.
Brood des levens, Brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U,
voed mij dat ik groei naar U.
Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
dat Uw Geest over allen koom’.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in Uw kracht,
kom, Heer Jezus, in Uw kracht.

Lied 06
Titel: Neem mijn leven
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Henry C Malan
(Nederlandse) Tekst: Casparus Bernardus Burger
Uitvoerende: Willemijn de Munnik en samenzang
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Amersfoort - St. Joriskerk
Tekst:
Neem mijn leven, laat het, Heer
toegewijd zijn aan Uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot Uw lof en dienst bereid.
tot Uw lof en dienst bereid
Neem mijn handen, maak ze sterk
trouw en vaardig tot Uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van Uw wet.
op de wegen van Uw wet
Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij Uw getuigen zijn.
dat zij Uw getuigen zijn
Neem en zegen alle vreugd,
al 't geluk dat mij verheugt.
Maak dat ik mij nimmer schaam
mens te wezen in Uw naam.
mens te wezen in Uw naam
Neem ook mijne liefde, Heer
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.
ben ik aan U toegewijd

Lied 07
Titel: Wees mijn verlangen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman
Uitvoerende: Elise Mannah
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst:
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
leer mij U kennen in vreugde en smart
Laat mijn gedachten op U zijn gericht
wakend of slapend, vervuld van Uw licht
Geef mij Uw wijsheid, Uw woorden van eer
dat ik in U blijf en U in mij Heer
U als mijn Vader en ik als Uw kind
dat in Uw armen geborgenheid vindt
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens
Bij U te wonen is al wat ik wens
met als beloning dat ik op U lijk
hemelse Koning, pas dan ben ik rijk
Hemelse Koning, die het kwaad overwon
als ik daar kom in het licht van Uw zon
Stralend van vreugde, getooid als een bruid
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit

Lied 08
Titel: Er is een dag
Arrangement: Harold Schonewille
Eerste componist: Nathan Fellingham
(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen
Uitvoerende: Martin Brand
Uitvoering: Koor en samenzang
Tekst:
Er is een dag, waar al wat leeft al lang op wacht.
Een dag van blijdschap, als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag, dan komt de Heer en haalt Zijn bruid.
Die rein en stralend opgaat in Zijn heerlijkheid.
Er klinkt geschal wanneer de graven opengaan
en doden opstaan, voor eeuwig levend door Zijn kracht.
Hun aardse tent wordt nu bekleed met heerlijkheid.
De dood verzwolgen, overwonnen voor altijd.
Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen.
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven voor altijd.
Amen, amen.
Dus kijk omhoog en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is, dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt, weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt, deel je in Zijn heerlijkheid.
Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen.
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven voor altijd.
Amen, amen.
Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen.
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven voor altijd.
Amen, amen.
Amen

Lied 09
Titel: O verbreker aller banden
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten
Uitvoering: Samenzang
Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk
Tekst:
O verbreker aller banden
Gij die ons vertrouwen zijt
bij wie schade zelfs en schande
hemel wordt en heerlijkheid
tuchtig Adams trotse zonen
in hun eigenzinnigheid
tot G’ Uw aangezicht zult tonen
en hen uit de kerker leidt
Duur hebt Gij Uw volk verworven
en alleen van U zijn wij
Heer, zowaar Gij zijt gestorven
maak ons nu ook waarlijk vrij
O, uw heil zal spoedig komen
Gij laat ons niet ledig staan
schoner dan de schoonste dromen
breekt de dag der vrijheid aan

Lied 10
Titel: Psalm 136
Eerste componist: Eelco Vos
Tweede componist: Traditional
Uitvoerende: The psalmproject
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk
Tekst:
Looft de Heer, want Hij is goed
Trouw in alles wat Hij doet
want Zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid
Looft Hem die de hemel schiep
Zijn verstand is peilloos diep
Hij schiep zee en Hij schiep land
Altijd houdt Zijn liefde stand
Hij doet wond’ren, Hij alleen
Trouw door alle tijden heen
Hij doet wond’ren Hij alleen
Trouw door alle tijden heen
Looft de Heer die in de nacht
van verneed’ring aan ons dacht
Die de slavernij verdrijft
door Zijn gunst die eeuwig blijft
Hij doet wond’ren, Hij alleen
Trouw door alle tijden heen
Hij doet wond’ren Hij alleen
Trouw door alle tijden heen
Hij doet wond’ren, Hij alleen
Trouw door alle tijden heen
Hij doet wond’ren Hij alleen
Trouw door alle tijden heen

Lied 11
Titel: Lichtstad met uw paar'len poorten
Eerste componist: Alfred Dulin
(Nederlandse) Tekst: Frederick Arvid Blom & Margretha Adriana Alt
Uitvoering: Samenzang
Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal
Tekst:
Lichtstad met uw paar'len poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar Zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem
Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar Zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem
Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar Zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Lied 12
Titel: Jezus ik wil komen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Jan Visser
(Nederlandse) Tekst: Jan Visser
Uitvoering: Samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:
Jezus, ik wil komen
U roept telkens weer.
Laat me bij U schuilen
in Uw liefde, Heer.
Heer, U droeg mijn zonden
aan het kruis voor mij.
Maak mij door Uw liefde
van de zonden vrij.
Jezus, neem mijn leven
in genade aan.
Dank U voor het wonder
dat U hebt gedaan

Lied 13
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 14
Titel: Bleib mit deiner Gnade
Arrangement: Martin Zonnenbrand & Huub Hellenbrand
Eerste componist: Jacques Berthier
(Nederlandse) Tekst: Communauté de Taizé
Uitvoerende: Limburgs projectkoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal
Tekst:
Bleib mit deiner Gnade bei uns,
Herr Jesu Christ.
Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns,
Du treuer Gott.
Blijf met uw genade bij ons,
Heer onze God.
O, blijf met uw genade bij ons,
Licht in het duister.
Stay with us, o Lord Jesus Christ,
night will soon fall.
Then stay with us, o Lord Jesus Christ,
Light in our darkness.
Blijf met uw genade bij ons,
Heer onze God.
O, blijf met uw genade bij ons,
Licht in het duister.

Lied 15
Titel: Wie zich door God alleen laat leiden
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoering: Samenzang
Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk
Tekst:
Wie zich door God alleen laat leiden
enkel van Hem Zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd
Laat dan in stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit Zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet
Zing maar en bid, en ga Gods wegen
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat

