Lied 01
Titel: Samen in de naam van Jezus
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: C.A.E. Groot
(Nederlandse) Tekst: C.A.E. Groot
Uitvoering: Samenzang
Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal
Tekst:
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan.
Want de Geest spreekt alle talen
en doet elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen
‘Jezus Christus is de Heer.’

Lied 02
Titel: De ware kerk des Heren
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Samuel Sebastian Wesley
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard
Uitvoering: Samenzang
Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk
Tekst:
De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.
In 't woeden aller tijden
is nooit het lied verstomd,
Gods hoede zal ons leiden,
de volle vrede komt!
Geloven wordt aanschouwen,
als uit de hemel daalt
de bruid, de hoge vrouwe,
de kerk die zegepraalt.
Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met al wie overwonnen,
al wie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.

Lied 03
Titel: Heft aan, verheugt u, christ'nen samen (Gezang 105)
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 te gader
voor Jezus Christus, aller Hoofd
Och, of die heildag haast verscheen
dan worden aard' en hemel één

Lied 04
Titel: Psalm 117
Arrangement: Margreeth de Jong
Eerste componist: Melodie 1551 - traditional
(Nederlandse) Tekst: Muus Jacobse
Uitvoering: Samenzang
Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk
Tekst:
Looft, alle volken, looft den Heer,
roemt, alle naties, roemt zijn eer.
Want over ons is groot en wijd
zijn gunst en goedertierenheid,
voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan.
Heft met ons Halleluja aan.

Lied 05
Titel: Dankt dankt nu allen God
Eerste componist: Johann Crüger
(Nederlandse) Tekst: Jan Wit
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood
Lof, eer en prijs zij God
die troont in ‘t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Lied 06
Titel: Tienduizend redenen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Matt Redman
(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate
Uitvoering: Samenzang
Opname: Urk - Ichtus kerk
Tekst:
De zon komt op, maakt de morgen wakker
mijn dag begint met een lied voor U
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen
laat mij nog zingen als de avond valt
Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen
tienduizend redenen tot dankbaarheid
Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam
En op die dag, als mijn kracht vermindert
mijn adem stokt en mijn einde komt
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid
Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam
Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam

Lied 07
Titel: Groot is uw trouw
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: W. M. Runyan
(Nederlandse) Tekst: T.O. Chrisholm
Uitvoering: Samenzang
Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk
Tekst:
Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Lied 08
Titel: U maakt ons één
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Suzanne van der Velde
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk
Tekst:
U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.
Wordt Uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van Uw gezin.
Wordt Uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van Uw gezin.
U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.
Wordt Uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van Uw gezin.
Wordt Uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van Uw gezin.
U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.

Lied 09
Titel: Gebed om zegen
Arrangement: Harold Schonewille
Eerste componist: Gerrit Dekker
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Uitvoering: Samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst:
Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang
Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest, Heer.
Jezus kom tot mij als de bron van leven
die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij
Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn
O God, zegen ons tot in eeuwigheid
Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

Lied 10
Titel: Breng ons samen
Eerste componist: Frans Korpershoek
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Uitvoerende: Sela
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk,
Tekst:
U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont, voelt de liefde zich thuis
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
U roept ons samen voor woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.

Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft

Lied 11
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 13
Titel: Dit is de dag
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: D Garrat
(Nederlandse) Tekst: D Garrat
Uitvoering: Samenzang
Opname: Wouw - St. Lambertuskerk
Tekst:
Dit is de dag, dit is de dag
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft
Weest daarom blij, weest daarom blij
en zingt verheugd en zingt verheugd
Dit is de dag die de Heer ons geeft
Weest daarom blij en zingt verheugd
Dit is de dag, dit is de dag
die de Heer ons geeft
Dit is de dag die de Heer ons geeft
Weest daarom blij en zingt verheugd
Dit is de dag, dit is de dag
die de Heer ons geeft

Lied 13
Titel: O Happy day
Eerste componist: Edwin R. Hawkins
(Nederlandse) Tekst: Edwin R. Hawkins
Uitvoerende: Chosen Gospel Choir
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk
Tekst:
O happy day, o happy day.
O happy day
O happy day
O happy day
O happy day
When Jesus washed,
When Jesus washed.
When Jesus washed,
When Jesus washed.
When Jesus washed,
When Jesus washed.
He washed my sins away.
O happy day
Ah happy day
O happy day
O happy day
O happy day
O happy day
O happy day
When Jesus washed,
When Jesus washed
Oh when he washed
When Jesus washed
When Jesus washed
When Jesus washed
He washed my sins away
O happy day
O happy day
O happy day
He taught me how
Yeah He taught me how
to watch
how to watch
fight and pray
Woh, fight and pray

fight and pray
and live rejoicing
ev’ry day, ev’ry day
ev’ry day
O happy day
O happy day
O happy day
O happy day
When Jesus washed
When Jesus washed
When Jesus washed
When Jesus washed
When Jesus washed,
When Jesus washed
He washed my sins away.
O happy day
O happy day
O happy day
sing it, sing it, sing it, sing it
O happy day
O happy day
O happy day
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
O happy day
O happy day
O happy day

