Lied 01
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 02
Titel: Kom tot uw heiland
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: G.F. Root
(Nederlandse) Tekst: M.S. Bromet
Uitvoering: Samenzang
Opname: Maasland - Oude Kerk
Tekst:
Kom tot uw Heiland, toef langer niet
kom nu tot Hem, die redding u biedt
die ook voor u de hemel verliet
hoor naar Zijn roepstem, kom
Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon
van de zaal’gen juichend bij Gods Zoon
als zij vergaad’ren rond om de troon
daar waar de eng’len staan
Laat kind’ren komen zo klonk Zijn stem
spring op van vreugd, verblijd u in Hem,
o, luister naar die lief’lijke stem,
toef langer niet, maar kom!
Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon
van de zaal’gen juichend bij Gods Zoon
als zij vergaad’ren rond om de troon
daar waar de eng’len staan
Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon
van de zaal’gen juichend bij Gods Zoon
als zij vergaad’ren rond om de troon
daar waar de eng’len staan

Lied 03
Titel: Vreugde, vreugde
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Ludwig van Beethoven
(Nederlandse) Tekst: Hendrik Hasper
Uitvoering: Samenzang
Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk
Tekst:
Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die ‘t heelal verheugde,
Bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in ‘t duister,
vindt het licht bij U alleen.
Duizend lichten, duizend kleuren
zijn de weerglans van uw pracht;
daarmee wilt Gij mensen beuren
uit hun zorgen, uit hun nacht.
Op een zee van licht en zangen
voert Gij ons tot U omhoog.
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;
doof niet voor uw licht ons oog.
Open nu ook onze ogen
voor het ware vreugdelicht,
opdat wij uw naam verhogen,
juichend voor uw aangezicht,
want in Christus komt Gij nader
hem, die onder zonde zucht.
Ieder wil Gij zijn een Vader,
die in Jezus tot u vlucht.

Lied 04
Titel: O wat een dag
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Mannenkoor 't Harde en samenzang
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk
Tekst:
Binnenkort komt de dag,
dat ik Hem begroeten mag
Mijn problemen zijn voorbij,
Jezus komt en ’k weet dat Hij,
mij een plaats heeft bereid,
vrede tot in eeuwigheid.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.
Wat een dag, wat een dag
als ik Hem begroeten mag
en voorgoed naar Hem zal gaan,
oog in oog met Hem zal staan.
En Hij leidt mij aan zijn hand
naar het lang beloofde land.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.
Alle zorgen voorbij,
want ook dat beloofde Hij
En geen ziekte en geen pijn,
geen verdeeldheid zal er zijn
Maar wij juichen voor de troon,
zijn voor altijd bij Gods Zoon
Wat een dag, o, wat een dag zal dat zijn.
Wat een dag, wat een dag
als ik Hem begroeten mag
en voorgoed naar Hem zal gaan,
oog in oog met Hem zal staan.
En Hij leidt mij aan zijn hand
naar het lang beloofde land.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn
zal dat zijn

Lied 05
Titel: Eens als de bazuinen klinken
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Tom Naastepad
Uitvoering: Samenzang
Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk
Tekst:
Eens, als de bazuinen klinken
uit de hoogte, links en rechts
duizend stemmen ons omringen
ja en amen wordt gezegd
rest er niets meer dan te zingen
Heer, dan is uw pleit beslecht
Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken
en uw hofstad in te gaan
Heer, laat ons dan niet ontbreken
want de traagheid grijpt ons aan
Van die dag kan niemand weten
maar het woord drijft aan tot spoed
zouden wij niet haastig eten
gaandeweg Hem tegemoet
Jezus Christus, gistren, heden
komt voor eens en komt voor goed

Lied 06
Titel: Als 't bazuingeschal
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: James Milton Black
(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer
Uitvoering: Samenzang
Opname: Amersfoort - St. Joriskerk
Tekst:
Als 't bazuingeschal des Heren klinkt
en Jezus' komst is daar,
als de stem van de Archangel klinkt in 't rond
En de lucht vervuld is met 't gezang
der heil'ge englenschaar,
siddert heel de schepping in die heil'ge stond.
Als 't bazuingeschal des Heren,
als 't bazuingeschal des Heren,
als't bazuingeschal des Heren
wordt gehoord, bent u dan voor zijn komst bereid?
Als 't bazuingeschal des Heren
al zijn kind'ren op deez' aard,
die nog leven, in een punt des tijds omkleedt
en Hij allen, die in Christus zijn,
voor eeuwig thuis vergaart,
zijn wij allen voor dat uur dan wel gereed?
Als 't bazuingeschal des Heren,
als 't bazuingeschal des Heren,
als't bazuingeschal des Heren
wordt gehoord, bent u dan voor zijn komst bereid?
Als 't bazuingeschal des Heren,
als 't bazuingeschal des Heren,
als't bazuingeschal des Heren
wordt gehoord, bent u dan voor zijn komst bereid?

Lied 07
Titel: Ik hef mijn ogen op naar de bergen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Brian Doerksen
(Nederlandse) Tekst: Ap Verwaijen & Jefta Breda
Uitvoerende: Favor, projectkoor en samenzang
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Vlissingen - Jacobskerk
Tekst:
Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan
U bent mijn hulp, Heer, door wie de hemel
en aarde zijn ontstaan.
Ik heb U nodig, God, want U bent al mijn hoop,
U bent mijn kracht, mijn Heer.
Dus ik vertrouw op U, dat U mij redden zult,
geef mij uw leven weer.
U bent mijn hulp, Heer, door wie de hemel
en aarde zijn ontstaan.
U bent mijn hulp, Heer, door wie de hemel
en aarde zijn ontstaan.
Ik heb U nodig, God,want U bent al mijn hoop,
U bent mijn kracht, mijn Heer.
Dus ik vertrouw op U,
dat U mij redden zult,
geef mij uw leven weer.
Ik hef mijn ogen, op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan.

Lied 08
Titel: Blijf bij mij Heer
Arrangement: Marco den Toom
Componist: William Henry Monk
(Nederlandse) Tekst: Evert Louis Smelik
Uitvoering: Samenzang
Opname: Veenendaal - De Oude Kerk
Tekst:
Blijf bij mij Heer, als 't zonlicht niet meer straalt.
Blijf met mij, Heer, als straks de avond daalt.
Als vrienden henengaan in stormgetij,
blijf Gij ter hulp gereed, o blijf met mij.
Als in de doodsvallei ik eens zal staan,
en 'k zie de poorten voor mij opengaan
en Gij mij d'ogen sluit, dan juich ik blij,
in leven en in dood waart Gij met mij.

Lied 09
Titel: Voor altijd
Arrangement: Marcel Zimmer
Componist: Elise Mannah
(Nederlandse) Tekst: Elise Mannah
Uitvoerende: Navigators Studentenkoor, Elise Mannah
Uitvoering: Solo en Koorzang
Opname: Utrecht - Nicolaïkerk
Tekst:
Hij zegent jou, hij zegent jou
Hij zegent jou, hij zegent jou
Hij zegent jou voor altijd
God is voor je en achter je
God is in je en om je heen
God is onder je en boven je, altijd
Hij zal je wijzen welke weg je gaan moet
En onderweg zal hij jou beschermen
Schuil maar bij hem als er een storm woedt
Hij zal zich over jou ontfermen
God is met jou voor altijd
Hij zal je wijzen welke weg je gaan moet
En onderweg zal hij jou beschermen
Schuil maar bij hem als er een storm woedt
Hij zal zich over jou ontfermen
God is met jou voor altijd
God is voor je en achter je
God is in je en om je heen
God is onder je en boven je, altijd
Hij zegent jou,
Hij zegent jou,
Hij zegent jou,
Hij zegent jou,
Hij zegent jou voor altijd

Lied 10
Titel: O lieve Heer geef vrede
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Melodie Genève 1542
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard
Uitvoering: Samenzang
Opname: Emmen - Goede Herderkerk
Tekst:
O lieve Heer, geef vrede
aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest,
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten
zijn niet verblind geweest.
Doe onze ogen stralen,
doe ons het hart ophalen
aan blijdschap na verdriet;
o God, voor wie verschijnen
Christus en al de zijnen,
versmaad hun smeken niet
Verlos ons van de boze
laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn!
Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede,
van melk en honing zijn!

Lied 11
Titel: Alles voor mij zijn
Arrangement: Rob Buis
Componist: Chris Eaton en Kees Kraaijenoord
(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate
Uitvoerende: Joke Buis
Uitvoering: Solo
Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk
Tekst:
Ik vind dag aan dag mijn vreugde
in Christus, die mij draagt.
Van zijn eindeloze liefde,
zing ik met heel mijn hart.
Als mijn pad wordt overschaduwd,
de zon niet is te zien.
Blijf ik hopen, ondanks vragen:
Zijn glorie vult mijn ziel.
Hij zal alles voor mij zijn
en Zijn lied rijst op in mij:
Halleluja, mijn Verlosser,
U geeft hoop en zekerheid.
Kijk, de boog van Zijn beloften
kleurt juist de grauwste lucht.
Als een deken is Zijn liefde,
Zijn lied brengt mij tot rust.
Eens zal ik Hem zien en loven,
zijn vrede binnengaan
in dat gouden land van schoonheid,
daar wist Hij elke traan.
Hij zal alles voor mij zijn
en Zijn lied rijst op in mij:
Halleluja, mijn Verlosser,
U geeft hoop en zekerheid.
Hij zal alles voor mij zijn
en Zijn lied rijst op in mij:
Halleluja, mijn Verlosser,
U geeft hoop en zekerheid.
Halleluja, mijn Verlosser,
U geeft hoop en zekerheid.

Lied 12
Titel: Vrede zij u
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Johan Hendricks
(Nederlandse) Tekst: Johan Hendricks
Uitvoerende: Limburgs projectkoor, Samenzang
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal
Tekst:
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u.
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij,
Mijn woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.
Ontvangt mijn Geest, heilige Geest.
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.
Ontvangt mijn Geest, heilige Geest,
Hij za u leiden,
weest niet bevreesd.

Lied 13
Titel: Preis und lob
Componist: Johann Sebastian Bach
(Nederlandse) Tekst: Johann Sebastian Bach
Uitvoerende: Cantare
Uitvoering: Koorzang
Opname: Nijkerk - De Fontein
Tekst:
Preis und Lob sei unser Gott gesungen
Preis und Lob sei unser Gott gesungen
Schallt Sein Ruhm.
Schallt Sein Preis.
Schallt Sein Lob mit vollen Chören.
Preis und Lob sei unser Gott gesungen
Preis und Lob sei unser Gott gesungen
Schallt Sein Ruhm.
Schallt Sein Preis.
Schallt Sein Lob mit vollen Chören.

Lied 14
Titel: Wilhelmus
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk
Tekst:
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar te aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

