Lied 01
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 02
Titel: Psalm 98
Arrangement: Martin Zonnenberg & Jan Wisse
Componist: Genève 1551
(Nederlandse) Tekst: Jan Wit & Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoerende: Voice four en samenzang
Uitvoering: Samenzang
Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk
Tekst:
Zingt een nieuw lied voor God den Here
want Hij bracht wonderen tot stand
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde
Hij doet zoals Hij heeft gezegd
Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit
Hij komt, Hij komt de aarde richten
Hij komt, o volken weest verblijd
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten
zijn heil en zijn gerechtigheid

Lied 03
Titel: Wie zich eens gaf aan Jezus
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: J. Chr. Eijer
Uitvoerende: Vocals en samenzang
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst:
Wie zich eens gaf aan Jezus
en vrede bij Hem vond,
kan nooit Zijn stem negeren
hij gaat op pad terstond
Hij, Die de mensen diende
roept ons ook tot Zijn werk
en wie Hem trouw wil volgen
is juist in zwakheid sterk
Wie zich eens gaf aan Jezus
is aan Hem toegewijd.
Hij wil niet werkloos toezien
al kost het dikwijls strijd.
Vrijblijvend Jezus volgen
is blijven waar je bent.
Gewillig Jezus dienen
is gaan waar Hij je zendt
Wie zich eens gaf aan Jezus,
wil zijn waar Hij ook is:
in Gods gebroken wereld
waar het zo donker is.
Laat daar je licht maar schijnen
zo klinkt het in Zijn Woord.
Getuig van hoop en leven
en van de dag die gloort

Lied 04
Titel: Gaan met God
Arrangement: Harm Hoeve
Componist: Don Besig
Uitvoerende: Christelijk mannenkoor Stereo
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk
Tekst:
Levenslang wil ik wand’len met God
‘k Zal hem volgen waarheen Hij mij leiden zal
Zelf gaat Hij vooraan om mij bij te staan
Hij grijpt mijn hand als ik val
Levenslang wil ik spreken met God
‘k zal hem loven en aanbidden dag en nacht
Ik vertrouw op hem want hij hoort mijn stem
Zijn liefde geef mij weer kracht
Halleluja, halleluja
Heer mijn God, voor U buig ik mij neer
Halleluja, halleluja
dankbaar breng ik u lof en eer
Levenslang wil ik zingen voor God
‘k zal getuigen van de liefde die hij geeft
Ik verhef mijn stem, zing mijn lied voor hem
Hij is mijn God en hij leeft
Halleluja, halleluja
Heer mijn God, voor U buig ik mij neer
Halleluja, halleluja
dankbaar breng ik u lof en eer
Prijs ik U als redder en Heer
Amen

Lied 05
Titel: Heer ik prijs Uw grote naam
Componist: Rick Founds
(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen
Uitvoerende: Gospel Boulevard, Samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Zwolle - IJsselhallen
Tekst:
Heer, ik prijs Uw grote naam,
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
Die mij redding bracht en leven.
U daalde neer van Uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf,
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs Uw grote naam.
Heer, ik prijs Uw grote naam,
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
Die mij redding bracht en leven.
U daalde neer van Uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf,
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs Uw grote naam.
U daalde neer van Uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf,
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs Uw grote naam.
U daalde neer van Uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.

Van het kruis naar het graf,
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs Uw grote naam.
Heer, ik prijs Uw grote naam.
Heer, ik prijs Uw grote naam.
Heer, ik prijs Uw grote naam.

Lied 06
Titel: Juicht want Jezus is Heer / Hij is verheerlijkt
Arrangement: Sela
Componist: Gijsbert Spijker / Twila Paris
(Nederlandse) Tekst: Gijsbert Spijker / Erik Riemans
Uitvoerende: Sela, Vocaal Ensemble, Samenzang
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
Juicht, want Jezus is Heer,
kinderen Sions, verblijdt u ter ere
van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning, die mensen
het leven weer geeft.
Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog
‘k zal Hem prijzen.
Hij is verheerlijkt,
voor eeuwig verheerlijkt
en ik verhoog Zijn naam.
Hij is mijn God.
Zijn waarheid houdt eeuwig stand.
Hemel en aard’ verheugen zich in Zijn naam.
Hij is verheerlijkt, als koning verheven, zo
Juicht, want Jezus is Heer,
kinderen Sions, verblijdt u ter ere
van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning, die mensen
het leven weer geeft.

Lied 07
Titel: God van licht
Arrangement: Marcel Zimmer, Rieks van der Velde
Componist: Rend Collective Experiment
(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate
Uitvoerende: Vocaal Ensemble, Samenzang
Uitvoering: Samenzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In Uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.
In mijn onrust neemt U mijn hand
in mijn vragen houdt Uw Woord stand.
In Uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker veilig naar de kust,
waar U woont…
waar U woont…
waar U woont…
waar U woont.
Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In Uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker veilig naar de kust,
waar U woont…
waar U woont…
waar U woont…
waar U woont.
U schijnt feller dan de sterren.

Heer, U leidt ons door de storm.
U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.
U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.
U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker veilig naar de kust.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker veilig naar de kust
waar U woont….
waar U woont….
waar U woont….
waar U woont.

Lied 08
Titel: Ik wil vandaag alleen maar zingen
Arrangement: Marcel Zimmer
Componist: Ellen Laninga-van der Veer
(Nederlandse) Tekst: Ellen Laninga-van der Veer
Uitvoerende: Kinderkoor De Bromvlieg
Uitvoering: Koorzang
Opname: Nijkerk - De Fontein
Tekst:
Ik sta op, de dag begint
Ik schud mijn benen los
Haal mijn handen door m'n haar
Ja, ik ga totaal los
Ik kijk eens in de spiegel
en geef mijzelf een compliment
God heeft mij gemaakt
Ik ben blij dat Hij mij kent
Ik wil vandaag alleen maar zingen
Ik ben ontzettend blij
De reden is eenvoudig
God zorgt altijd voor mij
Ik wil dansen, ik wil zwaaien
Ik wil stampen op de grond
En aan het einde van dit liedje
draai ik een keer in het rond
Ik sta op, de dag begint
Ik strek mijn armen uit
Mijn moeder roept: nu even niet
als ik een liedje fluit
Op mijn bruine boterham
strooi ik een berg hagelslag
Ik geniet van alles om mij heen,
dank U wel voor deze dag
Ik wil vandaag alleen maar zingen
Ik ben ontzettend blij
De reden is eenvoudig
God zorgt altijd voor mij
Ik wil dansen, ik wil zwaaien
Ik wil stampen op de grond
En aan het einde van dit liedje
draai ik twee keer in het rond
Ik wil vandaag alleen maar zingen

Ik ben ontzettend blij
De reden is eenvoudig
God zorgt altijd voor mij
Ik wil dansen, ik wil zwaaien
Ik wil stampen op de grond
En aan het einde van dit liedje
draai ik een keer
Aan het einde van dit liedje
draai ik twee keer,
Nee, aan het einde van dit liedje
draai ik drie keer in het rond.

Lied 09
Titel: Voor Uw liefde Heer Jezus
Arrangement: Henk Ruiter en Kurt Kaiser
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jan Visser
Uitvoering: Samenzang
Opname: Groningen - Nieuwe Kerk
Tekst:
Voor Uw liefde, Heer Jezus, dank U wel
Voor Uw liefde, Heer Jezus, dank U wel
Wij aanbidden U, Heer.
U komt toe alle lof en eer.
O, Heer, wij prijzen Uw naam!
Voor Uw woord van genade, dank U wel
Voor Uw woord van genade, dank U wel
Heer, U maakte ons vrij.
In Uw kracht overwinnen wij.
O, Heer, wij prijzen Uw naam!
Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God
Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God
Vul ons hart voor altijd,
met Uw liefde en heerlijkheid.
O, Heer, wij prijzen Uw naam!
U bent heilig, heilig, heilig Heer
U bent heilig, heilig, heilig Heer
Machtig God, zie ons staan,
neem ons lied als een lofzang aan.
O, Heer, wij prijzen Uw naam!

Lied 10
Titel: Zolang wij ademhalen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vlissingen - Jacobskerk
Tekst:
Zolang wij ademhalen,
schept Gij in ons de kracht.
Om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank
Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen
zing dan uit alle macht
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang
Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop,
het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt
Het zingt van vergezichten
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

