Lied 01
Titel: Psalm 27: 1 en 7
Arrangement: Ronald IJmker
Eerste componist: Loys Bourgeois
(Nederlandse) Tekst: Klaas Heeroma
Uitvoering: Samenzang
Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk
Tekst:
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!
O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den Heer en houd u onversaagd.

Lied 02
Titel: Psalm 122
Eerste componist: Marco den Toom
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Christelijk Jongerenkoor Jigdaljahu
Uitvoering: Koorzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:
Ik ben verblijd, wanneer men mij
godvruchtig opwekt
Zie wij staan gereed
om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga en doe als wij
Ik ben verblijd, wanneer men mij
godvruchtig opwekt
Zie wij staan gereed
om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga en doe als wij
Jeruzalem dat ik bemin
wij treden uwe poorten in
Daar staan onze voeten
Jeruzalem is wel gebouwd
Ik ben verblijd, wanneer men mij
godvruchtig opwekt
Zie wij staan gereed
om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga en doe als wij
Dat vreed’ en aangename rust
en milde zegen u verblij’
Dat welvaart in uw vesting zij
in uw paleizen vreugd’ en lust
Om vriend’ en broed’ren spreek ik nu
De vrede zij en blijv’ in U
Om ’s Heren huis in U gebouwd
zal ik het goede voor u zoeken
Ik ben verblijd, wanneer men mij
godvruchtig opwekt
Zie wij staan gereed
om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga en doe als wij

Jeruzalem dat ik bemin
wij treden uwe poorten in
Daar staan onze voeten
Jeruzalem is wel gebouwd.
Ik ben verblijd, wanneer men mij
godvruchtig opwekt
Zie wij staan gereed
om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga en doe als wij
Kom, ga en doe als wij

Lied 03
Titel: Psalm 108
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:
Mijn hart is, Heer, in U gerust.
Uw lof te zingen is mijn lust.
Maakt, harp en luit, den Heere groot.
Mijn lied begroet het morgenrood.
Ik breng mijn lof, o Heer, U toe,
onder de volken en ik doe
in ieder land mijn psalm weerklinken,
daar ‘k hemelhoog uw trouw zie blinken.
Ja, hoger dan het hemels blauw,
is, Heer, uw goedheid en uw trouw.
Verhef U, dat uw aangezicht
de hemel met zijn glans verlicht.
Op aarde blink’ uw heerlijkheid.
Gord uw geliefden tot de strijd.
Ten zege zij uw hand geheven,
hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.

Lied 04
Titel: Psalm 134
Eerste componist: Gerard de Wit
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Dutch Baroque en samenzang
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk
Tekst:
Looft, looft nu aller heren heer,
gij zijne knechten geeft Hem eer,
gij, die des nachts zijn huis bewaakt
en voor zijn dienst in ijver blaakt.
Heft uwe handen naar omhoog,
slaat naar het heiligdom uw oog
en knielt eerbiedig voor Hem neer:
looft, looft nu aller heren Heer!
Dat 's Heren zegen op u daal',
zijn gunst uit Zion u bestraal'.
Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer:
looft, looft dan aller heren Heer!

Lied 05
Titel: Psalm 118: 1 en 5
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jan Wit
Uitvoering: Samenzang
Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal
Tekst:
Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof den Heer mijn leven lang.
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht:
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!

Lied 06
Titel: Psalm 116
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: JGK Immanuel
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
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 mij hulp, Hij redt mij keer op keer
Ik lag gekneld 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 met vreugd’ in 't huis des Heren gaan
om daar met lof uw grote naam te danken.
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken
elk heff' met mij de lof des Heren aan

Lied 07
Titel: Psalm 23
Arrangement: Minne Veldman
Eerste componist: Johan Bredewout
(Nederlandse) Tekst: Hans de Ruiter
Uitvoerende: Samenzang & wisselzang
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:
De Heer is mijn herder mij ontbreekt niets
Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden
Hij voert mij aan rustige wateren
Hij verkwikt, hij verkwikt mijn ziel
en Hij leidt mij in de rechte sporen
om zijns naams wil
Zelfs al ga ik door dal van diepe duisternis
Ik vrees geen kwaad
Zelfs al ga ik door dal van diepe duisternis
ik vrees geen kwaad
De Heer is mijn herder mij ontbreekt niets
Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden
Hij voert mij aan rustige wateren
Hij verkwikt, hij verkwikt mijn ziel
en Hij leidt mij in de rechte sporen
om zijns naams wil
Uw stok en uw staf die vertroosten mij
Uw stok en uw staf die vertroosten mij
Voor het oog van mijn vijand
noodt gij mij aan uw dis
Gij zalft mijn hoofd met olie
mijn beker vloeit over
Uw goedheid en trouw volgen mij elke dag
Tot in eeuwigheid, tot in eeuwigheid
zal ik in des Heren huis verblijven
Halleluja

Lied 08
Titel: Psalm 139
Arrangement: Joost van Belzen
Eerste componist: Melodie 16de eeuw
(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vlissingen - Sint-Jacobskerk
Tekst:
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
Wanneer ik mij geborgen dacht
in 't vallend duister van de nacht,
werd dan de nacht niet als het licht?
Hier lig ik voor uw aangezicht,
o God, hoe licht is zelfs het duister,
de nacht een dag die blinkt van luister.

Lied 09
Titel: Psalm 92
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Gerard de Wit & Claude le Jeune
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Dutch Baroque
Uitvoering: Koorzang
Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk
Tekst:
O che c’est chose belle
De te louer Seigneur
Et du treshaut l’honneur
Chanter d’un coeur fidelle
De te louer Seigneur
Et du treshaut l’honneur
Chanter d’un coeur fidelle
Chanter
O che c’est chose belle
De te louer Seigneur
Et du treshaut l’honneur
Chanter d’un coeur fidelle
Chanter
Laat ons den rustdag rustdag wijden
met psalmen tot Gods eer, Gods eer
met psalmen tot Gods eer, tot Gods eer
’t Is goed o Opperheer, Opperheer
dat w’ ons in U verblijden, verblijden
’t zij d’ochtendstond vol zoetheid
stelt uw gunst in ’t licht
uw gunst, uw gunst, in ’t licht
’t zij ons de nacht bericht
van uwe trouw en goedheid
Laat ons de rustdag wijden
O che c’est chose belle
De te louer Seigneur
Et du Treshaut l’honneur
Chanter d’un coeur fidelle
Preschant a la venue
e du matin ta bonté
e ta fidelité
Quand la nuict est venue

Lied 10
Titel: Psalm 33: 8
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vlissingen - Jacobskerk
Tekst:
Wij wachten stil op Gods ontferming
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heilge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Lied 11
Titel: Psalm 62: 1 en 4
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vlissingen - Jacobskerk
Tekst:
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen
Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer
Hij immers schenkt u altijd weer
zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen.
Wankel dan niet, want Hij staat vast
Hij is, ook als het onheil wast,
uw rots, uw enige vertrouwen.

Lied 12
Titel: Psalm 121
Eerste componist: Henry Davies
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Roder Jongenskoor
Uitvoering: Koorzang
Opname: Groningen - Martinikerk
Tekst:
I will lift up mine eyes unto the hills
from whence cometh my help
My help cometh even from the Lord
who hath made heaven and earth
He will not suffer thy foot to be moved
and he that keepeth thee will not sleep
Behold He that keepeth Israel
shall neither slumber nor sleep
The Lord himself is thy keeper
the Lord is thy defence upon thy right hand
So that the sun shall not burn thee by day
neither the moon by night
The Lord shall preserve thee from all evil
yea it is even He that shall keep thy soul
The Lord shall preserve thy going out
and thy coming in
from this time forth for evermore
Glory be to the Father and to the Son
and to the Holy Ghost
As it was in the beginning,
is now and ever shall be
World without end
Amen

Lied 13
Titel: Psalm 150
Eerste componist: Albert de Klerk
Uitvoerende: Ars Musica
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk
Tekst:
Loof den Heer,
al wat ademt
Loof den Heer
looft den Heer
al wat ademt
Loof den Heer, loof den Heer
loof den Heer
Loof den Heer,
al wat maar ademt
Looft Hem in zijn heiligdom,
in zijn firmament vol glorie
Looft Hem om zijn grootse werken
om zijn ongemeten macht
Met het schallen van bazuinen
en met cytherspel en harp.
Looft met reidans en met pauken,
looft met snaren en met fluit,
met welluidende cymbalen
en het rinkelend geluid van bekkens
Looft den Heer.
Loof den Heer,
al wat ademt
Loof den Heer
looft den Heer
al wat ademt
Loof den Heer, loof den Heer
loof den Heer!
Eer en glorie
zij den Vader
eer en glorie
zij den Zoon
eer en glorie
zij den Geest

Zoals het was in den beginne
zoals het is en altijd zijn zal
tot in eeuwigheid van eeuwen
Amen
Loof den Heer, al wat maar ademt
Looft Hem in zijn heiligdom
in zijn firmament vol glorie
Loof den Heer,
al wat ademt
Loof den Heer
looft den Heer
al wat ademt
Loof den Heer, loof den Heer
loof den Heer!

Lied 14
Titel: Psalm 42 - Medley: a. Psalm 42: 1 b. Als een hert c. 'k blijf hem prijzen d. Psalm 42: 5
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: a,d. Traditional b. Martin Nystrom c. Johan Bredewout
(Nederlandse) Tekst: a,b,d. Traditional c. Hans de Ruiter
Uitvoerenden: Interkerkelijk Mannenkoor Tholen en samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:
't Hijgend hert der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar ’t genot
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar de Heer.
God des levens, ach wanneer
zal ik naad'ren voor uw ogen,
in uw huis uw naam verhogen
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
Als een hert naar waterstromen,
smacht ik om bij U te komen.
Ik verlang naar U, o Heer,
waarom ziet U mij niet meer?
Somber rusteloos in mijn verdriet,
zal ik op mijn Redder wachten.
'k Blijf Hem prijzen in mijn lied
'k Blijf Hem prijzen in mijn lied
Hem prijzen
Maar de Heer zal uitkomst geven
Hij die 's daags zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertouwen leven
en dat melden in mijn lied;
'k zal zijn lof zelfs in de nacht
zingen, daar ik Hem verwacht
en mijn hart, wat mij moog' treffen
tot de God mijns levens heffen

Lied 15
Titel: Psalm 77
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Muus Jacobse
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:
Roepend om gehoor te vinden,
om bij God gehoor te vinden,
roep en smeek ik onverpoosd,
maar mijn ziel blijft ongetroost.
Nu de druk mij overmande,
hef ik tot de Heer mijn handen,
maar ’t gedenken is mij pijn,
nu ik zonder God moet zijn.
Zou de Heer zijn volk verstoten?
Heeft de toorn zijn hart gesloten?
Is zijn gunst voorgoed voorbij?
Blijft niet wat hij eenmaal zei?
Kan God zijn gena vergeten?
Heb ik steeds vergeefs geweten,
dat des Allerhoogsten kracht
stand houdt tot het laatste geslacht?

