Lied 01
Titel: Heft op, uw hoofden, poorten wijd
Arrangement: M den Toom
Componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Leiden - Hooglandse Kerk
Tekst:
Heft op uw hoofden, poorten wijd
Wie is het, die hier binnenrijdt
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid
en Heiland vol barmhartigheid
Hij geeft de wereld 't leven weer
Juicht blijde, zingt uw God ter eer
looft Hem, die sterk van daad
de deuren binnengaat
Heft op uw hoofden, poorten wijd
Elk hart zij Hem ter woon bereid
De palmen van uw eerbied spreidt
de weg langs, die uw Koning rijdt
Hij komt tot u met troost en vree
en brengt u heil en liefde mee
Geprezen zij de Heer
Hij geeft u 't leven weer

Lied 02
Titel: Psalm 24
Arrangement: Harm Hoeve
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit
Uitvoering: Samenzang
Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk
Tekst:
De aarde en haar volheid zijn
des Heren koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.
Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
laat uw verheven koning binnen.
Wie is die vorst zo groot in eer,
die sterke held? Het is de Heer,
die alle macht kan overwinnen.

Lied 03
Titel: Hef je hoofd omhoog
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Steven L Fry
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek
Tekst:
Hef je hoofd omhoog
want de Koning komt.
Buig nu voor Hem en aanbid Hem
Zing Hosanna voor de Heer
Vol van heerlijkheid
is zijn majesteit
Breng nu ere aan de Here
Hij, de Koning komt
Hef je hoofd omhoog
want de Koning komt
Buig nu voor Hem en aanbid Hem
Zing Hosanna voor de Heer
Vol van heerlijkheid
is zijn majesteit
Breng nu ere aan de Here
Hij, de Koning komt

Lied 04
Titel: Lam van God (agnus Dei)
Arrangement: Harm Hoeve
Componist: Adrian Roest
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: JGK Immanuel
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst:
Lam van God, Lam van God
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, ontferm U,
Heer, ontferm U
Heer, ontferm U
Heer, ontferm U over ons.
Lam van God, Lam van God,
dat de zonde der wereld draagt
Heer, ontferm U
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons
Lam van God, Lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, geef vrede,
Heer, geef vrede
Heer, geef vrede
Heer, geef vrede overal.
Heer geef vrede overal

Lied 05
Titel: Werp je zorgen op hem
Componist: B Noteboom
(Nederlandse) Tekst: B Noteboom
Uitvoerende: Confianza
Uitvoering: Koorzang
Opname: Leiden - Hooglandse Kerk
Tekst:
Zit je leven op slot
Zie je niets meer van God
Onbereikbaar lijkt Hij te zijn
Banden van angst en haat
vastgelegd door het kwaad
knellen jou ’t leven af
Doodsbedreigend dit
Werp je lasten op Hem
want de Heer zorgt voor jou
in zijn liefde en zijn trouw
Volg gehoorzaam zijn stem
Geef je over aan Hem
Geef je lasten aan Jezus
Volg Hem
Ben je eenzaam en bang
duren dagen zo lang
Begrijpt niemand je diep gemis
Ook in lijden en strijd
blijft de Heer toegewijd
Hij is maar een gebed
bij jou vandaan
Werp je lasten op Hem
want de Heer zorgt voor jou
in zijn liefde en zijn trouw
Volg gehoorzaam zijn stem
Geef je over aan Hem
Geef je lasten aan Jezus
Volg Hem

Lied 06
Titel: Heer geef ons de kracht
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: W.F. Sherwin
(Nederlandse) Tekst: Arie Pronk
Uitvoering: Samenzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst:
Heer geef ons de kracht,
dat wij door uw macht
zingend verder gaan in uw naam.
Maak de mensen blij,
dat ook eenmaal zij
zingen kunnen: 'k Ben voor eeuwig vrij.
Spreek dan, Christ'nen
van uw God en heiland.
Maak zijn almacht ied’reen bekend.
Voorwaarts, opwaarts,
zing de Heer, Hosanna!
Looft God ied're dag en elk moment.
Heer geef ons de moed
om in tegenspoed
ook nog door te gaan in uw naam.
Maak ons mensen sterk
door uw liefdewerk
en schenk ons de eenheid van w kerk.
Spreek dan, Christ'nen
van uw God en heiland.
Maak zijn almacht ied’reen bekend.
Voorwaarts, opwaarts,
zing de Heer, Hosanna!
Looft God ied're dag en elk moment
Heer maak ons bereid
om van tijd tot tijd
mee te werken in uw koninkrijk.
Treed dan nu vast aan
met de Koningsvaan,
wandel dan maar achter Jezus aan.
Spreek dan, Christ'nen
van uw God en heiland.
Maak zijn almacht ied’reen bekend.

Voorwaarts, opwaarts,
zing de Heer, Hosanna!
Looft God ied're dag en elk moment.

LIed 07
Titel: Jubel aarde, prijs uw Koning
Arrangement: Marco den Toom
Componist: John Hughes
(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Veenendaal - De Oude Kerk
Tekst:
Jubel, aarde, prijs uw Koning
zing voor Hem uw vrolijk lied
water, manna, melk en honing
vreugde schenkt Hij uit verdriet
Heel de wereld wordt zijn woning
liefde bloeit zo ver men ziet
liefde bloeit zo ver men ziet
Jubel, aarde, prijs uw Koning
zing voor Hem uw vrolijk lied
onverdiend is zijn beloning
brood en wijn, en dat om niet
Heel de wereld wordt zijn woning
liefde bloeit zo ver men ziet
liefde bloeit zo ver men ziet

Lied 08
Titel: Toon Mijn liefde
Arrangement: Marcel Zimmer
Componist: Graham Kendrick
(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen
Uitvoerende: Elise Mannah, Samenzang
Uitvoering: Solo en Samenzang
Opname: Utrecht - Nicolaïkerk
Tekst:
Aan de maaltijd wordt het stil,
als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht
elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.
Toon Mijn liefde
aan de ander
dien de ander
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,
wat er ook gebeurt,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.
In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.
Toon Mijn liefde
aan de ander
dien de ander
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,
wat er ook gebeurt,

dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad,
zo heb Ik ook jou liefgehad.

Lied 09
Titel: Laat mij zijn een instrument
Arrangement: Jan Mulder & Vincent van Dam
Componist: Willy Appermont
Tweede componist: R. de Jong
Uitvoerende: Joy
Uitvoering: Koorzang
Opname: Laren - Sint-Jansbasiliek
Tekst:
Laat mij zijn een instrument,
Heer, in Uw hand
en gebruik mij waar Gij wilt,
dat ik U dienen zal.
Geef mij een open hart,
dat ’t stille schreien hoort
en laat mij helpen waar,
’t leven zo zwaar schijnt te zijn.
Laat mij steeds wijzen Heer,
naar Uw genadetroon,
hulp, troost en plaats is daar,
bereid door Uwe Zoon.
Laat mij zijn een brandend licht,
stralend door U,
schijnend in de duisternis,
waarin zovelen gaan.
Dat ‘k altijd spreken zal,
over Uw liefdedaag
en Uw vergeving,
die zondaren op doet staan.
Geef dat ik anderen,
brengen mag aan Uw voet
en maakt mijzelf bereid,
mijn weg met U te gaan.
Vader, ik wil U danken,
dat Gij gaf Uw Zoon,
stervend voor verlorenen,
droeg Hij mijn zondeloon,
daar Hij verlaten werd,
alleen en eenzaam was.
Dat nimmer ik meer zo,
door U verlaten zou zijn.
Laat mij dan leven Heer,
getuigend van Uw gena,
Gij zijt mijn Heer en God,

die leeft en leven geeft.

Lied 10
Titel: Draag mij door de nacht
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Franz Lehar
(Nederlandse) Tekst: Jan Swager
Uitvoerende: Mannenkoor Ichthus
Uitvoering: Koorzang
Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk
Tekst:
Heer, als de dag voor de
duisternis zwicht
dan sluit ik mijn ogen
en zoek Uw licht.
Open voor mij straks
die schitterende dag,
die ik vol van belofte
verwachten mag.
Heer, als de dag voor de
duisternis zwicht
dan sluit ik mijn ogen
en zoek Uw licht.
Wees met Uw liefde
en glans mij nabij.
Draag mij, Heer, door de nacht
aan het donker voorbij.

Lied 11
Titel: Zoekend naar licht
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Bernadette Farrel
(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman
Uitvoerende: Projectkoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk
Tekst:
Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord
Spreek door ons heen tot de verdrukten
zo wordt uw stem gehoor
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats voor U gebouwd.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
Met zoveel gaven genoeg aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is
Christus, ons licht
schijn door ons heen, schijn door het duister.

Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Lied 12
Titel: We shall overcome
Componist: F. Hamilton, G. Carawan, Z. Horton, P. Seeger
(Nederlandse) Tekst: P. Seeger, Z. Horton, G. Carawan, F. Hamilton
Uitvoering: Samenzang
Opname: Nijkerk - De Fontein
Tekst:
We shall overcome
We shall overcome
We shall overcome, some day
Oh, deep in my heart
I do believe
We shall overcome, some day
We’ll walk hand in hand
We’ll walk hand in hand
We’ll walk hand in hand, some day
Oh, deep in my heart
I do believe
We shall overcome, some day
We shall live in peace
We shall live in peace
We shall live in peace, some day
Oh, deep in my heart
I do believe
We shall overcome, some day

