Lied 01
Titel: Dank U
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: M. G. Schneider
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst:
Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag
Dank U voor alle bloemengeuren
dank U voor ieder klein geluk.
Dank U voor alle held're kleuren,
dank U voor muziek
Dank U dat U in moeilijkheden
dank U dat U in pijn en strijd,
dank U dat U in alle tijden
toch steeds bij ons zijt
Dank U dat ons Uw woord bewaarde
Dank U dat U Uw Geest ons geeft.
Dank U dat ieder mens op aarde
van Uw liefde leeft
Dank U, Uw liefde kent geen grenzen
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Lied 02
Titel: God van heel het universum
Componist: Ludwig van Beethoven
(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer
Uitvoering: Samenzang
Opname: Naarden - Grote Kerk
Tekst:
God van heel het universum,
van de ruimte en van tijd.
Sterrenstelsels en planeten,
spreken van Uw heerlijkheid.
Vader van de hemellichten,
U bracht heel het leven voort.
Het heelal in al haar schoonheid,
is geschapen door Uw woord.
Uw genade is onmeetbaar
en Uw liefde kent geen grens.
Met de zon en met de regen,
zegent U ook ieder mens.
Peilloos diep zijn Uw gedachten,
tot de wolken reikt Uw macht.
Hemelhoog Uw trouw en goedheid,
ontzagwekkend is Uw kracht.
Met ontzag en vol verwond'ring,
buigen wij ons voor U neer,
U bent onze God en Koning,
onze Vader, onze Heer.

Lied 03
Titel: Mijn Jezus ik houd van U
Componist: Adoniram Gordon
(Nederlandse) Tekst: Adoniram Gordon
Uitvoering: Samenzang
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst:
Mijn Jezus, ik houd van U
ik noem U mijn Vriend
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend
De grote Verlosser
mijn Redder bent U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu
Mijn Jezus, ik houd van U
want U hield van mij
Toen U aan het kruis hing
een wond in Uw zij
Voor mij de genade
een doornenkroon voor U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu
Als ik in Uw glorie
Uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij voor U
in Uw heiligdom
Gekroond met Uw heerlijkheid
zal 'k zingen voor U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

Lied 04
Titel: Samen in de naam van Jezus
Arrangement: Marco den Toom
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 moet zeggen
‘Jezus Christus is de Heer.’

Lied 05
Titel: Bewaar de eenheid van Gods Geest
Arrangement: André van Vliet
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: A. de Vries
Uitvoering: Samenzang
Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk
Tekst:
Bewaar de eenheid van Gods Geest,
de eenheid die God geeft.
Hij schept gemeenschap onderling,
waar de gemeent’ uit leeft.
De Heer geeft liefde voor elkaar
en maakt ons eensgezind.
Wie leeft in vrede laat het zien,
dat liefde samenbindt.
Eén lichaam en één heil’ge Geest,
die de gemeente leid.
Eén hoop omdat de Heer ons riep
in zijn goedgunstigheid.
Eén Heer en één geloof in Hem,
één doop in ’t watergraf.
Eén God en Vader, die aan ons
zijn heil en vrede gaf.
Hij geeft een taak aan ieder mens,
die tot zijn kerk behoort.
God schenkt zijn gaven aan elkeen,
die naar zijn roepstem hoort.
Verdraag dan met zachtmoedigheid
elkaar om Jezus’ woord.
Volg samen Jezus Christus na,
u die Hem toebehoort.

Lied 06
Titel: ‘k Ben een koninklijk kind
Arrangement: Denise Brand
Componist: M. A. Clifton
(Nederlandse) Tekst: Margaretha Adriana Alt
Uitvoering: Samenzang
Opname: Apeldoorn - Grote Kerk
Tekst:
‘k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind
en ‘k zal wonen in ’s Konings paleis.
In die stad nooit aanschouwd,
met straten van goud.
Glorievol als een schoon paradijs.
‘k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind
en zijn oog rust zo teder op mij.
Als de dageraad straks gloort,
de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan, aan zijn zij.
‘k Ben een koninklijk kind,
niet slechts dienstknecht of vrind.
‘k Ben gekocht met het bloed van mijn Heer.
En dat bloed geeft mij recht,
meer te zijn dan een knecht.
‘k Ben Gods kind dat verblijdt mij zo zeer.
‘k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind
en zijn oog rust zo teder op mij.
Als de dageraad straks gloort,
de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan, aan zijn zij.
‘k Ben een koninklijk kind,
dat zijn vreugd daarin vindt,
God te loven met juub’lende stem.
Tot ik sta voor de poort,
van het hemelse oord,
waar ik zijn zal voor eeuwig met Hem.
‘k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind
en zijn oog rust zo teder op mij.

Als de dageraad straks gloort,
de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan, aan zijn zij.

Lied 07
Titel: Jezus geeft een loflied
Arrangement: Marcel Zimmer
Componist: Graham Kendrick
(Nederlandse) Tekst: Jan Visser en Rikkert Zuiderveld
Uitvoering: Samenzang
Opname: Nijkerk - De Fontein
Tekst:
Jezus geeft een loflied in ons hart,
Jezus geeft een loflied in ons hart,
‘t Is een lied van vreugde,
niemand neemt het weg.
Jezus geeft en loflied in ons hart.
Jezus leert ons samen zijn in harmonie.
Jezus leert ons samen zijn in harmonie.
Zoveel mensen, zoveel harten,
Hij maakt ons één.
Jezus leert ons samen zijn in harmonie.
Jezus leert ons samenleven als gezin.
Jezus leert ons samenleven als gezin.
Door zijn liefde groeit de liefde
voor iedereen.
Jezus bindt ons samen als gezin.
Jezus keert de rouwklacht om tot vreugdedans.
Jezus keert de rouwklacht om tot vreugdedans.
Wie gebukt gaan onder zorgen
die richt Hij op.
Jezus keert de rouwklacht om tot vreugdedans.

Lied 08
Titel: Vader, maak ons één
Arrangement: André van Vliet
Componist: Rick Ridings
(Nederlandse) Tekst: Rick Ridings
Uitvoerende: Suzanne van der Velde
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk
Tekst:
Vader, maak ons één.
Vader, maak ons één,
opdat de wereld weet
dat Gij zond uw Zoon.
Vader, maak ons één.
Vader, maak ons één.
Vader, maak ons één,
opdat de wereld weet
dat Gij zond uw Zoon.
Vader, maak ons één.

Lied 09
Titel: Laat ons samen een zijn
Componist: Kinga Bán, Frans Korpershoek & Adrian Roest
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst:
Heer U bent Eén, El Elohim
als God de Vader, Zoon en Geest.
U laat volmaakte eenheid zien,
die er altijd is geweest.
Drie-enig God, U maakt ons één,
als kerk die van vergeving leeft.
U brengt ons samen, U alleen,
door de eenheid van de Geest.
Laat ons samen één zijn Heer, verenig Uw kerk
door de kracht van de liefde.
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt
voor de glorie van Uw naam.
Niemand is minder, niemand meer;
wij zijn gegeven aan elkaar,
door Jezus Christus onze Heer
die ons liefheeft en aanvaardt.
Laat ons samen één zijn Heer, verenig Uw kerk
door de kracht van de liefde.
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt
voor de glorie van Uw naam.
Laat ons samen één zijn Heer, verenig Uw kerk
door de kracht van de liefde.
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt
voor de glorie van Uw naam.
Laat ons samen één zijn Heer, verenig Uw kerk
door de kracht van de liefde.
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt
voor de glorie van Uw naam.

Lied 10
Titel: Ontferm U
Componist: Matthijn Buwalda, Liesbeth Koedoot & Freek van der Brugge
(Nederlandse) Tekst: Matthijn Buwalda, Liesbeth Koedoot & Freek van der Brugge
Uitvoerende: LEV
Uitvoering: Samenzang
Opname: Sint-Janskerk - Gouda
Tekst:
Hebben wij het U moeilijk gemaakt
Om nog in ons te geloven?
Nu de wereld in brand lijkt te staan,
Maar het heilige vuur lijkt te doven
Heer ontferm U
Ontferm U
Ontferm U
Over ons
Heer ontferm U
Ontferm U
Ontferm U
Over ons
Hebben wij het U moeilijk gemaakt
Om steeds weer naar ons te luisteren?
Nu de haat wordt geschreeuwd in dit land,
Maar wij over Uw liefde slechts fluisteren
Heer ontferm U
Ontferm U
Ontferm U
Over ons
Heer ontferm U
Ontferm U
Ontferm U
Over ons
Hebben wij het U moeilijk gemaakt
Om ons te blijven vergeven?
Nu het kwaad zich verspreidt onder ons
Houdt genade ons dan nog in leven
Heer ontferm U
Ontferm U
Ontferm U
Over ons
Heer ontferm U

Ontferm U
Ontferm U
Over ons
Heer ontferm U
Ontferm U
Ontferm U
Over ons
Heer ontferm U
Ontferm U
Ontferm U
Over ons

Lied 11
Titel: God van liefde, God van trouw
Componist: Eelco Vos
(Nederlandse) Tekst: Eelco Vos
Uitvoerende: The Psalmproject
Uitvoering: Band en samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
God van liefde, God van trouw,
U die alles schiep
mij ook maakte, mij hier ziet
mij in ’t leven riep
In de stilte, in de storm
bent U om me heen
God van liefde, God van trouw
U bent nooit alleen
God van vrede, God van recht
van gerechtigheid
U die mij beschermt, vergeeft
mij van schuld bevrijdt
Slaan de golven om mij heen
Heer u bent erbij
God van liefde, God van trouw
U ziet om naar mij
In de stilte, in de storm
bent U om me heen
God van liefde, God van trouw
U laat nooit alleen

Lied 12
Titel: Eens zal op de grote morgen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Arie Pronk
(Nederlandse) Tekst: Arie Pronk
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst:
Eens zal op de grote morgen
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen
als de rechter van 't heelal.
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die majesteit
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid
Eens zal op de grote morgen
blank en bruin worden vereend,
kleur of ras is niet belangrijk
maar Gods gunst aan ons verleend
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die majesteit
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die majesteit
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid

Lied 13
Titel: Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Teake Pebesma
(Nederlandse) Tekst: Enny IJskes
Uitvoering: Samenzang
Opname: Rotterdam / Laurenskerk
Tekst:
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als Jezus weer zal komen op de wolken,
Als al wat leeft, de natiën, de volken,
Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen,
Als volken niet gescheiden meer door grenzen,
Zich zullen scharen onder Christus' vlag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als heel de schepping zal gezuiverd wezen
Als d'aarde zal vernieuwd zijn en genezen,
Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen
En in het nieuw Jeruzalem doet wonen
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag.

