Lied 01
Titel: Stille nacht
Componist: Franz Gruber
(Nederlandse) Tekst: Johannes Yserinkhuysen
Uitvoering: Samenzang
Opname: Rotterdam - Laurenskerk
Tekst:
Stille nacht, heilige nacht
Davids Zoon, lang verwacht
die miljoenen eens zaligen zal
wordt geboren in Betlehems stal
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.
Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.
Stille nacht, heilige nacht.
Vrede en heil wordt gebracht.
Aan een wereld, verloren in schuld.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Lied 02
Titel: Komt verwondert u hier mensen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Arnhem - Eusebiuskerk
Tekst:
Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuw geboren kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die Vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.
O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door Uw kindsheid raad.
Sterk mij door Uw tere handen,
maak mij door Uw kleinheid groot,
maak mij vrij door Uwe banden,
maak mij rijk door Uwe nood,
maak mij blijde door Uw lijden,
maak mij levend door Uw dood.

Lied 03
Titel: Komt allen tezamen
Arrangement: Denise Brand
Componist: John Francis Wade
(Nederlandse) Tekst: Casparus B Burger
Uitvoerende: Forever Worship
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Oudenbosch - Basiliek
Tekst:
Komt allen tezamen
jubelend van vreugde
komt nu, o komt nu
naar Bethlehem
Ziet nu de vorst der
eng'len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
die Koning
De hemelse eng'len
riepen eens de herders
weg van de kudde
naar 't schamel dak
Spoeden ook wij ons
met eerbied'ge schreden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
die Koning
O Kind, ons geboren
liggend in de kribbe
neem onze liefde
in genade aan
U, die ons liefhebt
U behoort ons harte
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
die Koning
Wij prijzen U voor eeuwig
Wij prijzen U voor eeuwig
Wij prijzen U voor eeuwig
o Koning

Lied 04
Titel: In Bethlehems stal
Componist: William Croft
(Nederlandse) Tekst: Ds. Jan de Liefde
Uitvoering: Samenzang
Opname: Rotterdam - Laurenskerk
Tekst:
In Bethlehems stal lag Christus de Heer,
in doeken gehuld, als kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis,
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.
Zo arm werd de Heer, der engelen Heer,
die zondaren mint, zo nameloos teer,
die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij,
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.
U wijd ik mijn vreugd, mijn leven, mijn hart,
bij U wil ik zijn in blijdschap en smart.
Geef Gij mij een harte dat steeds U bemint,
dan ben ik van nu aan voor eeuwig Gods kind.

Lied 05
Titel: O Kindeke klein / O Jesulein süss
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Sterre & Voice
Uitvoering: Solo, koor en samenzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst:
O Jesulein süss, o Jesulein mild
Deines vaters Willen hast du erfüllt,
bist kommen aus dem Himmelreich,
uns armen Menschen worden gleich.
O Jesulein süss, o Jesulein mild
O Kindeke klein, o Kindeke teer
van hoge hemel daalt Gij neer
verlaat uws Vaders heerlijk huis
wordt arm en hulploos, draagt een kruis
O Kindeke klein, o Kindeke teer

Lied 06
Titel: Ik kniel aan Uwe kribbe neer
Componist: Johann Sebastian Bach
(Nederlandse) Tekst: Jan Wit, Pauline Wefers Bettink
Uitvoerende: Urker Mans Formatie, Samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Rotterdam - Laurenskerk
Tekst:
Ik kniel aan Uwe kribbe neer
o Jezus, Gij mijn leven
Ik kom tot U en breng U, Heer
wat Gij mij hebt gegeven
O, neem mijn leven, geest en hart
en laat mijn ziel in vreugd’ en smart
bij U geborgen wezen
Ik lag in donkerheid en nacht
Gij waart mijn zon, mijn luister
de zonne, die mij vrede bracht
en redde uit het duister
O Jezus, wil mijn zonneschijn
mijn kracht, mijn hulp, mijn sterkte zijn
dan heb ik niets te vrezen
Temidden van de nacht des doods
zijt Gij, mijn zon, verrezen
O zonlicht, mild en mateloos
uw gloed heeft mij genezen
O zon die door het donker breekt
en ’t ware licht in mij ontsteekt
hoe heerlijk zijn uw stralen.

Lied 07
Titel: De sterre gaat stralen
Arrangement: Martin Zonnenberg
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 08
Titel: Mijn hart zingt voor de Heer (Magnificat)
Arrangement: Huub Hellebrand & Martin Zonnenberg
Componist: P. Scholleart
(Nederlandse) Tekst: P. Scholleart
Uitvoerende: Limburgs projectkoor & Vocaal ensemble Silhouet
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal
Tekst:
Mijn hart zingt voor de Heer:
Magnificat!
Mijn God is mij genadig,
mijn vreugde overdadig;
en ieder prijst mij zalig:
Magnificat!
Mijn hart zingt voor de Heer:
Magnificat.
Welwillend zag mijn Redder
naar zijn geringe dienares,
voltrok aan mij zijn wonder.
Heilig is zijn Naam.
Mijn hart zingt voor de Heer:
Magnificat!
Mijn God is mij genadig,
mijn vreugde overdadig;
en ieder prijst mij zalig:
Magnificat!
Mijn hart zingt voor de Heer:
Magnificat.
Hij is de trouwe Helper
van wie voor Hem gewillig is,
maar wie hooghartig leven,
wijst Hij van zich af.
Mijn hart zingt voor de Heer:
Magnificat!
Mijn God is mij genadig,
mijn vreugde overdadig;
en ieder prijst mij zalig:
Magnificat!
Mijn hart zingt voor de Heer:
Magnificat.

Zijn volk was Hij indachtig,
vol deernis jegens Israël,
getrouw aan zijn gelofte.
Eeuwig duurt zijn heil.
Mijn hart zingt voor de Heer:
Magnificat!
Mijn God is mij genadig,
mijn vreugde overdadig;
en ieder prijst mij zalig:
Magnificat!
Mijn hart zingt voor de Heer:
Magnificat.

Lied 09
Titel: Welkom hier bij ons
Componist: Chris Rice
(Nederlandse) Tekst: Elise Mannah, Henk Doest en Martin Brand
Uitvoerende: Studentenkoor
Uitvoering: Koorzang
Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk
Tekst:
Tranen vallen, harten breken,
Wij verlangen zo naar God.
We hebben naar U uitgekeken.
Welkom, heilig Kind.
Welkom, heilig Kind.
‘k Hoop dat U de stal niet erg vindt,
hadden wij het maar voorzien.
Onbekend en lang verwacht kind,
U bent welkom hier.
U bent welkom hier.
Staak ons strijden door Uw vrede.
Laat ons hart verzadigd zijn.
Laat de hemel eind’lijk spreken.
Spreekt U ook tot mij,
welkom hier bij mij.
Kleine handjes om te helen.
Hoofdje dat ooit bloeden zal,
Hartje dat voor ons zal breken.
U bent hier voor ons.
Welkom hier bij ons.

Lied 10
Titel: Licht in de nacht (O holy night)
Arrangement: Rieks van der Velde
Componist: Adolphe Adam
(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld
Uitvoerende: Sharon Kips en samenzang
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Arnhem - Eusebiuskerk
Tekst:
Licht in de nacht, een ster schijnt door de wolken
Dit is de nacht, dat Zijn leven begon
’n Sluier van angst en pijn lag op de volken
totdat Hij kwam en het kwaad overwon
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen
Stralend breekt die hel’dre morgen aan
Prijs nu Zijn naam samen met de eng’len
O nacht vol licht
O nacht, o nacht
O nacht dat Jezus kwam
O nacht (o nacht)
O nacht vol licht
O nacht vol licht
Wat Hij ons leert is geven om een ander
liefde alleen is de weg die Hij wees
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden
Vrij van het juk van verdrukking en vrees
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd
Prijs nu Zijn naam samen met de eng’len
O nacht vol licht
O nacht dat Jezus kwam
O nacht vol licht
O nacht dat Jezus
Hij kwam
O nacht vol licht
O nacht vol licht
O nacht vol licht
O nacht vol licht
O nacht vol licht

Lied 11
Titel: O hoe heerlijk
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Oudenbosch - Basiliek
Tekst:
O hoe heerlijk, hoe begeerlijk
zijt g' o dag van zaligheid
't mensdom was verloren
Christus is geboren
Jubel nu, jubel nu, o Christenheid
Hoe verblijdend, hoe bevrijdend
zijt g' o dag van zaligheid
Christus daalde neder
bracht tot God ons weder
Jubel nu, jubel nu, o Christenheid
Hoe vol luister, in het duister
straalt die dag van zaligheid
Ook des hemels koren
doen hun loflied horen
Jubel nu, jubel nu, o Christenheid

Lied 12
Titel: Hark the heralds / Hoor de eng'len zingen d' eer
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Kampen Boys Choir
Uitvoering: Koorzang en samenzang
Opname: Arnhem - Eusebiuskerk
Tekst:
Hoor, de eng'len zingen d' eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Mengt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
mensentong en eng'lenstem,
zingt het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng'len zingen d' eer
van de nieuw geboren Heer!
Hij, die heerst op 's hemels troon,
Christus, d' eeuw'ge, 's Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd, die God behaagt.
Vleesgeworden woord van God,
mens geworden om ons lot,
U, der mensen een, o Heer,
U, Immanuël, zij eer!
Hoor, de eng'len zingen d' eer
van de nieuw geboren Heer!
Heil de Vorst der eeuwigheid,
Zonne der gerechtigheid.
van zijn vleug'len dalen neer
licht en leven altijd weer.
Lof U, die uw glorie deed
schuilen in het aardekleed,
opdat wij van zonde rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor de eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer!

Lied 13
Titel: Gij zijt het Licht
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Jean Sibelius
(Nederlandse) Tekst: Jan Stolk
Uitvoering: Samenzang
Opname: Rotterdam - Laurenskerk
Tekst:
Gij zijt het licht,
temidden van het duister.
Er straalt een ster,
vol helderheid en glans.
Ziedaar het Kind,
gekomen voor ons allen,
Gods eigen Zoon,
Die ons zo teer bemint.
Geen pracht, geen praal,
Zijn komst was zonder luister,
toch reeds een Vorst,
Die voor ons overwint.
Hij is Uw Heer
en wil voor alle mensen
een Redder zijn,
nooit bent U meer alleen.
Hij is uw kracht,
gezonden door de Vader.
Gods eigen Zoon,
waarop de schepping wacht.
Eens komt Hij weer,
Verlosser dezer wereld,
dat is Uw Heer,
Die alles heeft volbracht.

