Lied 01
Titel: Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
Arrangement: Margreeth de Jong & Martin Zonnenberg
Componist: Freylinghausen 1741 traditional
(Nederlandse) Tekst: Jan Wit & Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoering: Samenzang
Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk
Tekst:
Lof zij de Heer,
de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust
zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here
Lof zij de Heer,
Hij omringt met Zijn liefde uw leven;
heeft u in ‘t licht
als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft Zijn woord u gegeven

Lied 02
Titel: Samengekomen uit onze huizen
Arrangement: Henk van der Maten
Componist: Henk van der Maten
(Nederlandse) Tekst: Henk van der Maten
Uitvoering: Samenzang
Opname: Brielle - St. Catharijnekerk
Tekst:
Samengekomen uit onze huizen,
vieren wij hier dat God van ons houdt.
Willen wij horen wat Hij wil zeggen,
hoe Hij Zijn rijk van liefde bouwt.
Samengekomen uit onze huizen,
willen we laven aan de bron.
Dorst die gelest wordt, mens die gevuld wordt,
leven voorbij de horizon.
Samengekomen uit onze huizen,
willen wij bidden voor wie lijdt.
Kyrie Eleison, Heer God, ontferm U,
wees met Uw mensen wereldwijd.
Samengekomen uit onze huizen,
willen wij zingen tot Zijn eer.
Hij, onze vreugde, Jezus Messias.
God onder mensen, onze Heer.
Samengekomen uit onze huizen,
straks weer van hier, de wereld wacht.
Mensen ontmoeten, Gods handen, voeten,
doen zoals Jezus, onze kracht.

Lied 03
Titel: Kom in mijn hart
Arrangement: Mark Brandwijk
Componist: H.D. Clarke
(Nederlandse) Tekst: B. Veltman
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:
Kom in mijn hart,
kom in mijn hart,
o kom in mijn hart, Heer Jezus.
Breng keer op keer Uw ware leer
opnieuw in mijn hart, Heer Jezus.
Blijf in mijn hart,
blijf in mijn hart,
o blijf in mijn hart, Heer Jezus.
Blijf op mijn vraag vanaf vandaag
voorgoed in mijn hart, Heer Jezus.
Leef in mijn hart,
leef in mijn hart,
o leef in mijn hart, Heer Jezus.
‘k Ben dan Uw kind, dat U bemint
vanuit mijn hart, Heer Jezus.

Lied 04
Titel: Heer U bent mijn leven
Arrangement: André van Vliet
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: St. Immanuel Nederland
Uitvoering: Samenzang
Opname: Utrecht - Nicolaïkerk
Tekst:
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu
Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk

Lied 05
Titel: Ubi Caritas (Taizé)
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: J. Berthier
Uitvoerende: Zeeuws projectkoor
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Vlissingen - Sint-Jacobs kerk
Tekst:
Ubi caritas et amor.
Ubi caritas, Deus ibi est.
Live in charity
and steadfast love.
Live in charity;
God will dwell with you.
Daar waar liefde heerst
en vrede,
daar waar liefde heerst,
daar is God met ons.
Live in charity
and steadfast love.
Live in charity;
God will dwell with you.
Daar waar liefde heerst
en vrede,
daar waar liefde heerst,
daar is God met ons.

Lied 06
Titel: Maak ons tot een stralend licht
Componist: Chris Christensen
(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld
Uitvoerende: Wouter Vink
Uitvoering: Solo en Samenzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
Maak ons tot een stralend licht voor de volken,
een stralend licht voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.
Maak ons tot een woord van hoop voor de volken,
een leven woord voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.
Maak ons tot een vrolijk lied voor de volken,
een lied van dank voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld zingt voor degeen’ die eeuwig leeft.
Laat het klinken door ons heen.
En bouw Uw koninkrijk in de volken,
Uw wil geschiedd’ in de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst.
Bouw Uw koninkrijk in ons,
bouw Uw koninkrijk op aard.

Lied 07
Titel: Naastenliefde
Arrangement: Ria Kalkman & Mark Brandwijk
Componist: W. Afanisieff, D. Foster & L. Quarrantotto
(Nederlandse) Tekst: F.J. van Dalfsen-Noordzij
Uitvoerende: Hadassah
Uitvoering: Koorzang
Opname: Veenendaal - De Oude Kerk
Tekst:
Niet altijd krijgen wij antwoord op vragen
Soms ligt ons pad in het donker gehuld
Willen wij vechten en zeker niet klagen
al is ons hart dan met droefheid vervuld
Waarom o Heer zijn er zo vele vragen
Waarom o Heer is er zoveel verdriet
Waarom o Heer kan de mens niet vragen
Waarom o Heer is het uitzicht er niet
Een schouderklop
Een luist’rend oor
Een woord van troost
Een warm gebaar
God geeft u de gaven
Heb moed om te delen
dan zal het tot troost zijn
Tot troost voor velen
God wijst eenieder
precies de juiste weg
Hij reikt u vandaag ook weer de hand
Een schouderklop
Een luist’rend oor
Een woord van troost
Een warm gebaar
God geeft u de gaven
Heb moed om te delen
dan zal het tot troost zijn
Tot troost voor velen
dan zal het tot troost zijn
Tot troost voor velen

Lied 08
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 09
Titel: De liefde van je vrienden
Componist: Peter van Asten
(Nederlandse) Tekst: Peter van Asten
Uitvoerende: At Once
Uitvoering: Koorzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
De liefde van je vrienden
sleept je overal doorheen
De liefde van je vrienden helpt,
ook al heb je er maar een
De liefde van je vrienden
maakt dat je nooit echt eenzaam bent
De liefde van je vrienden geeft je moed
Jullie zijn altijd dicht bij mij
Jullie zijn er altijd voor mij
Vertellen ook de waarheid
Hoe hard die soms kan zijn
Jullie hebben mij vaak verwend
En nemen mij zoals ik ben
Wat er ook gebeuren mag
Ik zal er altijd zijn
De liefde van je vrienden
moet je koesteren dag en nacht
De liefde van je vrienden
is er als je huilt en als je lacht
De liefde van je vrienden
maakt je leven heel compleet
De liefde van je vrienden geeft je moed
Jullie zijn altijd dicht bij mij
Jullie zijn er altijd voor mij
Vertellen ook de waarheid
Hoe hard die soms kan zijn
Jullie hebben mij vaak verwend
En nemen mij zoals ik ben
Wat er ook gebeuren mag
Ik zal er altijd zijn

Lied 10
Titel: Liefde is een deken
Componist: Henk Ruiter
(Nederlandse) Tekst: Jan Blei
Uitvoerende: Choral
Uitvoering: Koorzang
Opname: Hoogeveen - de Opgang
Tekst:
Liefde is een deken, soms met gaten, soms met rafels,
maar altijd weer een plek om je te warmen.
Het is een huis met open deuren,
palet van duizend kleuren,
een plek om wat je lief hebt te omarmen.
Liefde is een deken, soms met gaten, soms met rafels,
maar altijd weer een plek om van te dromen.
Een tuin vol lente geuren waar wonderen gebeuren
en waar onze wegen samen komen.
Haar stem wordt gehoord waar mensen gaan zingen,
van dromerige dingen vol verlangen.
Maar liefde ruikt naar lente
en bloemen langs de wegen.
Het is de kleur van de blos op je wangen.
Liefde is een deken, soms met gaten, soms met rafels,
maar altijd weer een plek om je te warmen.
Het is een huis met open deuren,
palet van duizend kleuren,
een plek om wat je lief hebt te omarmen.
Liefde is een deken, soms met gaten, soms met rafels,
maar altijd weer een plek om van te dromen.
Een tuin vol lente geuren waar wonderen gebeuren
en waar onze wegen samen komen.
Haar naam wordt genoemd op de straten en de pleinen,
de stegen en de wallen van de stad,
maar liefde is geen koopwaar
en laat zich niet dwingen wat blijft er
over als je alles hebt gehad.
Liefde is geduldig, liefde zoekt zichzelf niet,
liefde is goedheid, liefde kent geen afgunst,
liefde is niet ijdel, liefde is verdraagzaam,
liefde zal nooit vergaan.

Liefde is een deken, soms met gaten, soms met rafels,
maar altijd weer een plek om je te warmen.
Het is een huis met open deuren,
palet van duizend kleuren,
een plek om wat je lief hebt te omarmen.
Liefde is een deken, soms met gaten, soms met rafels,
maar altijd weer een plek om van te dromen.
Een tuin vol lente geuren waar wonderen gebeuren
en waar onze wegen samen komen
en waar onze wegen samen komen.

Lied 11
Titel: Voor U Heer leef ik
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: H van 't Veld
Uitvoering: Samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst:
Voor U Heer, leef ik
In U Heer, sterf ik.
Van U Heer, ben ik
in leven en in dood
Wees ons genadig
toon uw erbarmen
breng ons, o Jezus
in uwe zaligheid
Doe mij geloven
vuriger hopen
Jezus, schenk liefde
en trouw tot aan de dood
Jezus, U dank ik
Heer, U aanbid ik
Jezus, U loof ik
nu en in eeuwigheid

