Lied 01
Titel: Ik wil zingen van mijn Heiland
Eerste componist: James McGranahan
(Nederlandse) Tekst: Philip P. Bliss
Uitvoerenden: Mannenkoor De Gouwestem, The Martin Mans Formation, Young Ladies
Choir Hadassah en samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk
Tekst:
Ik wil zingen van mijn Heiland,
van zijn liefde, wondergroot,
die Zichzelve gaf aan ‘t kruishout
en mij redde van de dood.
Zing, o zing van mijn Verlosser,
met zijn bloed kocht Hij ook mij.
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.
‘k Wil het wonder gaan verhalen,
hoe Hij op Zich nam mijn straf.
Hoe in liefde en genade,
Hij ‘t rantsoen gewillig gaf.
Zing, o zing van mijn Verlosser,
met zijn bloed kocht Hij ook mij.
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.
Ik wil zingen van mijn Heiland,
hoe Hij smarten leed en pijn,
om mij ‘t leven weer te geven,
eeuwig eens bij Hem te zijn.
Zing, o zing van mijn Verlosser,
met zijn bloed kocht Hij ook mij.
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

Lied 02
Titel: Wat de toekomst brengen moge
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: John Zundel
(Nederlandse) Tekst: Jacqueline E. van der Waals
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk
Tekst:
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!
Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.
Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Lied 03
Titel: Psalm 146 (oude berijming)
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk
Tekst:
Prijs den HEER met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
‘k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan zijn lof;
‘k Zal, zo lang ik ‘t licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.
Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in ‘t hachlijkst lot,
Vestigt op den HEER, zijn God.

Lied 04
Titel: Laat heel de wereld het zien
Eerste componist: Graham Kendrick
(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:
Laat heel de wereld het zien,
maak de volk'ren weer blij
door de klank van zijn stem.
Heuvels en dalen breek uit
Kom en juich, zing het luid!
Klap je handen voor Hem
Liefde en recht zal Hij brengen op aard',
een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
't Woord van de waarheid maakt vrij.
Het maakt vrij.
Laat heel de wereld het zien,
maak gevangenen vrij,
breng de eenzamen thuis.
Heel satans bolwerk stort neer
door 't gebed tot de Heer,
door de kracht van het kruis.
Liefde en recht zal Hij brengen op aard',
een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
't Woord van de waarheid maakt vrij.
Het maakt vrij.
Laat heel de wereld nu staan
vol ontzag voor zijn naam,
zing het lied dat Hem eert.
Wees niet meer stil, zeg het voort
tot de wereld het hoort:
Jezus regeert
Liefde en recht zal Hij brengen op aard',
een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
't Woord van de waarheid maakt vrij.
Het maakt vrij.

Lied 05
Titel: Lichtstad
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Margaretha Adriana Alt
Uitvoerende: Jong Dameskoor Shira en samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk
Tekst:
Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond’re stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez’ aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist’ren naar zijn liefdestem,
daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem.
Heilig oord vol licht en glorie,
waar de Boom des Levens bloeit
en de stroom van Levend Water
door de gouden Godsstad vloeit.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist’ren naar zijn liefdestem,
daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem.
Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem
in die stad met paarlen poorten,
in het Nieuw Jeruzalem.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist’ren naar zijn liefdestem,
daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem.

Lied 06
Titel: Op die heuvel daarginds
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst:
Op die heuvel daarginds
stonde een ruwhouten kruis,
het symbool van vervloeking en schuld.
Maar dat kruis werd de mens
tot het kostbaarst kleinood,
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.
'k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis
tot de Heer komt en met Hem het loon
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
eens verwisselt voor d'eeuwigheidskroon
O dat ruwhouten kruis,
door de wereld gesmaad,
heeft een wond're bekoring en macht;
want Gods Zoon liet Zijn troon
Hij droeg smaadheid en hoon
om de vreugd' die dat kruis heeft gebracht.
'k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis
tot de Heer komt en met Hem het loon
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
eens verwisselt voor d'eeuwigheidskroon

Lied 07
Titel: Als er vergeving is
Eerste componist: Marcel & Lydia Zimmer
(Nederlandse) Tekst: Marcel & Lydia Zimmer
Uitvoerende: Gospel Unlimited & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Zaltbommel - Maartenskerk
Tekst:
Hoe kan ik verder leven, hoe moet ik verder gaan,
kan ik ooit vergeven wat mij is aangedaan.
De wonden in mijn ziel, de haat en bitterheid,
ijken niet te helen, niet door woorden, niet door tijd.
Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn,
van de pijn en het verdriet diep van binnen.
Als er vergeving is, kan er genezing zijn
en de weg van herstel kan beginnen.
O God, ik heb U nodig, ik kan het zelf niet,
ik lijk haast te verstikken in angst en in verdriet.
Hoe kan ik ooit vergeven, zoals U mij vergeeft,
dwars door alles heen wat mij beschadigd heeft
Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn,
van de pijn en het verdriet diep van binnen.
Als er vergeving is, kan er genezing zijn
en de weg van herstel kan beginnen.

Lied 08
Titel: In de Heer vind ik mijne sterkte
Arrangement: Martin Zonnenberg, Huub Hellenbrand
Eerste componist: Jacques Berthier
(Nederlandse) Tekst: Communauté de Taizé
Uitvoerende: Giocoso, Limburgs projectkoor, Samenzang
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal
Tekst:
In de Heer vind ik heel mijn sterkte,
in mijn God de vreugdezang.
Gij die mijn bevrijding bewerkt,
op U vertrouw ik en ken geen angst,
op U vertrouw ik en ken geen angst.
El Senyor, és la meva força,
El Senyor, el meu cant.
El m’ha estat la salvació,
En Ell confio, I no tinc por,
En Ell conio, I no tinc por.
In the Lord I’ll be ever thankful,
in the Lord I will rejoice.
Look to God do not be afraid,
lift up your voices, the Lord is near.
Lift up your voices, the Lord is near.
In de Heer vind ik heel mijn sterkte,
in mijn God de vreugdezang.
Gij die mijn bevrijding bewerkt,
op U vertrouw ik en ken geen angst.
Op U vertrouw ik en ken geen angst.
Op U vertrouw ik en ken geen angst.

Lied 09
Titel: Heer uw licht en uw liefde schijnen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Graham Kendrick
Uitvoering: Samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst:
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons
schijn in mij
schijn door mij
Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heilge Geest
stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord
dat het licht overwint
daalt Uw stralende licht op ons neer
zichtbaar, tastbaar word U in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven,
schijn in mij
schijn door mij
Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heilge Geest
stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord
dat het licht overwint

Lied 10
Titel: God van liefde, God van trouw
Eerste componist: Eelco Vos
(Nederlandse) Tekst: Eelco Vos
Uitvoerende: The Psalmproject en samenzang
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

