Lied 01
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 02
Titel: Ik wandel in het licht
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Onbekend, Traditional
(Nederlandse) Tekst: Margaretha Adriana Alt
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk
Tekst:
Ik wandel in het licht met Jezus,
het donk’re dal ligt achter mij,
en ‘k weet mij in zijn trouw geborgen,
welk een liefdevolle Vriend is Hij.
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ‘k luister naar zijn dierb’re stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.
Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist’re wolk bedekt de zon,
en ‘k kan niet anders ‘k moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ‘k luister naar zijn dierb’re stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.
Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,
met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid.
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ‘k luister naar zijn dierb’re stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Lied 03
Titel: Welk een vriend
Arrangement: Minne Veldman
Eerste componist: C. C. Converse & Johan Bredewout
(Nederlandse) Tekst: M. S. Bromet
Uitvoerende: Samengesteld mannenkoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:
Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer.
juist omdat wij ’t al niet brengen
in ’t gebed tot onze Heer.
Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in ’t strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden,
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is ‘t, die ons schraagt.
Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneer gedrukt door zorg,
dierb’re Heiland, onze toevlucht
Gij zijt onze Hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
In zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.
In zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

Lied 04
Titel: Psalm 65: 1 en 72:7
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Stuart Townend
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard & Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoerende: Projectkoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Vlissingen - Jacobskerk
Tekst:
De stilte zingt U toe, o Here
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.
Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Isrel leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervull' de tijd.
Van hoog naar
laag en dan
Looft God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.

Lied 05
Titel: Zoekend naar licht
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Bernadette Farrel
(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman
Uitvoerende: Projectkoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk
Tekst:
Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord
Spreek door ons heen tot de verdrukten
zo wordt uw stem gehoor
Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis
Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats voor U gebouwd.
Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis
Met zoveel gaven genoeg aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is
Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis

Lied 06
Titel: Uit liefde voor mij
Eerste componist: Elisa Krijgsman
(Nederlandse) Tekst: Elisa Krijgsman
Uitvoerende: FaVor
Uitvoering: Koorzang
Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk
Tekst:
Als ik bedenk wat U ervoor over had
om de mensheid te redden
Besef ik terdege dat wat U heeft gedaan,
nog nooit iemand heeft gedaan.
Niet om de prestatie of uit eigen kracht,
riep U uit: ”Het is volbracht!!
Want U heeft mij onvoorwaard’lijk lief
wie ik ook ben, wat ik ook doe
Uw liefde is meer dan van een vriend
Het gaat dieper dan een gevoel
Want U bent die vriend die zijn leven gaf
uit liefde voor mij
Als ik bedenk wat U ervoor over heeft,
om betrokken te zijn
Bij alles wat ik doe en wie ik ben.
’t Is echt onbegrijpelijk
Als dingen vergaan, maar mijn leven gaat door
Ben ik blij dat ik bij U hoor!
Want U heeft mij onvoorwaard’lijk lief
wie ik ook ben, wat ik ook doe
Uw liefde is meer dan van een vriend
Het gaat dieper dan een gevoel
Want u bent die vriend die zijn leven gaf
uit liefde voor mij
Als ik aan U vraag of U van mij houdt
Dan zegt U volmondig ja
Want U stierf voor mij voordat ik bestond
Daarom ben ik nu vrij
U kent mijn naam
Ik heb jou onvoorwaard’lijk lief
wie je ook bent, wat je ook doet
Mijn liefde is meer dan van een vriend
Het gaat dieper dan een gevoel

Want Ik ben die vriend die zijn leven gaf
uit liefde voor jou
Uw liefde is meer dan van een vriend
Het gaat dieper dan een gevoel
Want U heeft mij onvoorwaard’lijk lief
Wie ik ook ben, wat ik ook doe
Uw liefde is meer dan van een vriend
Het gaat dieper dan een gevoel
Want U heeft mij onvoorwaard’lijk lief

Lied 07
Titel: Dan zal Hij komen op de wolken
Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Marco de Keizer
Uitvoering: Samenzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst:
Dan zal Hij komen op de wolken
Verwacht, toch onverwachts,
Zal Hij verschijnen aan de volken.
En wordt het nooit meer nacht.
Het donker zal voorgoed verdwijnen
Hij roept met hoog gezag
Hij is het die ons komt bevrijden,
Op deze jongste dag
Dan zullen alle volken zingen
tot ere van Zijn naam.
Zijn liefde zal ons dan omringen.
De dood is afgedaan.
De tranen zullen niet meer stromen
Hij is de levensbron,
die ons nieuw leven toe doet komen.
Herschept wat Hij begon.

Lied 08
Titel: Maranatha
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Ichtus mannenensemble
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst:
Als Jezus morgen komen zou
vond hij ons dan bereid
Zien wij wel vol verlangen
naar die grote eeuwigheid
Zijn wij verzoend voor onze schuld
zodat je komen mag
Als Jezus morgen komen zou
dan had je nog een dag
Want als de Heiland eenmaal komt
Gods plannen zijn gewis
Zult Gij de grote rechter zien
die uw verlosser is
Onpeilbaar diep is zijn gena
Sta daar maar veel bij stil
O haast u, haast u, haast u toch
’t Gaat om uws levenswil
Als Jezus morgen komen zou
zijn wij dan wel verblijd
Als hij, die uitziet naar die dag
zijn grote komst verbeidt
Zo wordt er alles toch vervuld
wat er nog komen mag
Als Jezus morgen komen zou
dan had je nog een dag
Want als de Heiland eenmaal komt
Gods plannen zijn gewis
Zult Gij de grote rechter zien
die uw verlosser is
Onpeilbaar diep is zijn gena
Sta daar maar veel bij stil
O haast u, haast u, haast u toch
’t Gaat om uws levenswil
Als Jezus morgen komen zou
wat heb je nog voor tijd
O stel niet uit wat u nog kan

verzoen uw schuldigheid
Bekeer u toch en vlucht tot Hem
die zegt: 'Kom maar, het mag'
Als Jezus morgen toch eens kwam
dan had je nog één dag

Lied 09
Titel: Eeuwig Woord U willen wij bezingen
Arrangement: Martin Mans
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Cornelis Rijndorp
Uitvoering: Samenzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst:
Eeuwig Woord, U willen wij bezingen
God uit God en Licht uit Licht
Wijsheid, voor de aanvang aller dingen
spelend voor Gods aangezicht
engel Gods uit Isrels oude dagen
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen
dienaar van Gods hoog bevel
kind der maagd, Immanuël
Levensvorst, U loven de geslachten
en tot Uw verborgen tijd
blijft de bruid Uw wederkomst verwachten
't einde van haar bange strijd
Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven
uit die hoge heilsverwachting leven
tot zij op de jongste dag
met U triumferen mag.

Lied 10
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 11
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 12
Titel: Koning van hemel, zee en aard
Arrangement: Wim Margé en Mark Brandwijk
Eerste componist: W. J. Kirkpatrick
(Nederlandse) Tekst: W. Raadsheer
Uitvoerende: Undique
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:
Koning van hemel, zee en aard’,
nimmer het luist’ren moe,
U hebt Uw leven niet gespaard,
stond zelf de kruisdood toe.
Laat mij het nooit vergeten, Heer,
Uw lijden gaf mij ’t leven weer,
Uw liefde is zó groot voor mij;
maakt mij voor eeuwig vrij.
Koning, Die diep vernederd is,
van alle glans ontdaan,
van alle hulp verstoken is,
tot in het graf gegaan.
Laat mij het nooit vergeten, Heer,
Uw lijden gaf mij ’t leven weer,
Uw liefde is zó groot voor mij;
maakt mij voor eeuwig vrij.
Als ik probeer mijn eigen last
zelf eens te dragen, Heer,
zegt U en houdt mijn handen vast:
‘Leg dat maar bij Mij neer!’
Laat mij het nooit vergeten, Heer,
Uw lijden gaf mij ’t leven weer,
Uw liefde is zó groot voor mij;
maakt mij voor eeuwig vrij.

Lied 13
Titel: Heer ik hoor van rijke zegen
Arrangement: Jacob Schenk
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: De Urker zangers
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Sneek - Martinikerk
Tekst:
Heer, ik hoor van rijke zegen
die Gij uitstort keer op keer
laat ook van die milde regen
dropp’len vallen op mij neer
Ook op mij, ook op mij,
dropp’len vallen ook op mij.
Ga mij niet voorbij, o Vader
Zie hoe mij mijn zonde smart.
Trek mij met uw koorden nader
stort uw liefd’ ook in mijn hart
Ook in mij, ook in mij,
stort w liefde ook in mij
Liefde Gods, zo rein, zo krachtig
bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig
o, verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
o, verheerlijk U in mij.

Lied 14
Titel: De meester is wachtend op u
Arrangement: P Knoester
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Joke Buis
Uitvoering: Solozang
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst:
De Meester is wachtend op u, mijn vriend
de Meester is wachtend op u
O, u dwaalde steeds weer
keer toch terug tot uw Heer
kom, keer tot de Heiland u nu
Kom, hoor de stem van uw Heiland
kom, hoor de stem van uw Heiland
Luister, luister
Hij roept u en wacht al zo lang
Hij roept U al sinds U geboren bent
Zijn Geest roept Uw hart keer op keer
O, geef alles aan Hem
En vind rust in Zijn stem.
O, vestig Uw hoop op de Heer
Kom, hoor de stem van uw Heiland
kom, hoor de stem van uw Heiland
Luister, luister
Hij roept u en wacht al zo lang
Kom, hoor de stem van uw Heiland
kom, hoor de stem van uw Heiland
Luister, luister
Hij roept u en wacht al zo lang

