Lied 01
Titel: Dank U
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: M.G. Schneider
(Nederlandse) Tekst: Gert Landman
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst:
Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag
Dank U voor alle bloemengeuren
dank U voor ieder klein geluk.
Dank U voor alle held're kleuren,
dank U voor muziek
Dank U dat U in moeilijkheden
dank U dat U in pijn en strijd,
dank U dat U in alle tijden
toch steeds bij ons zijt
Dank U dat ons uw woord bewaarde
Dank U dat U uw Geest ons geeft.
Dank U dat ieder mens op aarde
van uw liefde leeft
Dank U, uw liefde kent geen grenzen
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Lied 02
Titel: God van heel het universum
Componist: Ludwig van Beethoven
(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Naarden - Grote Kerk
Tekst:
God van heel het universum,
van de ruimte en van tijd.
Sterrenstelsels en planeten,
spreken van Uw heerlijkheid.
Vader van de hemellichten,
U bracht heel het leven voort.
Het heelal in al haar schoonheid,
is geschapen door Uw woord.
Uw genade is onmeetbaar
en Uw liefde kent geen grens.
Met de zon en met de regen,
zegent U ook ieder mens.
Peilloos diep zijn Uw gedachten,
tot de wolken reikt Uw macht.
Hemelhoog Uw trouw en goedheid,
ontzagwekkend is Uw kracht.
Met ontzag en vol verwond'ring,
buigen wij ons voor U neer,
U bent onze God en Koning,
onze Vader, onze Heer.

Lied 03
Titel: Psalm 108:1 en 2
Arrangement: Aarnoud de Groen
Componist: Genève 1562
(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Apeldoorn - Grote Kerk
Tekst:
Mijn hart is, Heer, in U gerust.
Uw lof te zingen is mijn lust.
Maakt, harp en luit, den Here groot.
Mijn lied begroet het morgenrood.
Ik breng mijn lof, o HEER, U toe
onder de volken en ik doe
in ieder land mijn psalm weerklinken,
daar ‘k hemelhoog uw trouw zie blinken.
Ja, hoger dan het hemels blauw
is, HEER, uw goedheid en uw trouw.
Verhef U, dat uw aangezicht
de hemel met zijn glans verlicht.
Op aarde blink’ uw heerlijkheid.
Gord uw geliefden tot de strijd.
Ten zege zij uw hand geheven,
hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.

Lied 04
Titel: Liefde
Arrangement: Jaap Kramer
Componist: John Denver
(Nederlandse) Tekst: Meindert Bakker
Uitvoerende(n): Sharon Kips, mannenkoor Salomo en samenzang
Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk
Tekst:
Misschien weet je niet wat liefde is
Of ken je haar nog niet
Lees dan wat er staat in ’t woord van God
en luister naar dit lied
De liefde is een woeste stroom
die alles overvloeit
De liefde is een plantje dat stil groeit
De liefde, zij is als een bloem
waaraan ik zachtjes ruik
of als een maat met dure zalf
in een glazen kruik
De liefde is een stukje
van de hemel in je hart
de liefde die verdrijft ook alle smart
O liefde is een witte wolk
die voortdrijft in de lucht
Of als een zilv’ren vogel
ja in een snelle vlucht
En Jezus zelf is die het zegt
de liefde telt het meest
Een gave van de heil’ge Geest..
Die jij misschien ook vreest
De liefde is een oceaan
vol golven van geluk
Als een vuur dat brandt van binnen
Het breekt de zonden stuk
Mijn droom is om bij God te zijn
te zingen voor zijn troon
En de liefde,
zij geeft vleugels aan mijn droom

Lied 05
Titel: Neem mijn leven laat het Heer
Arrangement: Henk Ruiter
Componist: Justian Heinrich Knecht
(Nederlandse) Tekst: C.B. Burger
Uitvoerende(n): Choir Company, gemengd koor en samenzang
Opname: Breda - Grote kerk
Tekst:
Neem mijn leven, laat het, Heer
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.
Neem mijn handen, maak ze sterk
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.
Neem en zegen alle vreugd
al 't geluk dat mij verheugt.
Maak dat ik mij nimmer schaam
mens te wezen in uw naam
Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Lied 06
Titel: Samen eten wij
Componist: Adrian Roest en Peter Dijkstra
(Nederlandse) Tekst: Adrian Roest en Peter Dijkstra
Uitvoerende(n): Kinga Bán
Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk
Tekst:
Wij nemen aan de tafel plaats
met ieder die gelooft.
U maakt dat wij één lichaam zijn
met Jezus als ons hoofd.
Wij willen zoals Jezus zijn,
veranderd naar zijn beeld;
een lichaam dat ruimhartig geeft,
het goede leven deelt.
Samen eten wij, samen delen wij.
Er is brood voor iedereen.
Proef de liefde, wij zijn welkom.
Hier aan tafel zijn wij één.
Deel je rijkdom met een ander;
liefde nog veel meer dan goud.
En wees lief voor wie je lief is;
zeg als je van iemand houdt.
Sluit je ogen maar vanavond
met een lach op je gezicht.
Wees maar dankbaar voor het leven
zoals het hier nu voor je ligt.
Samen eten wij, samen delen wij.
Er is brood voor iedereen.
Proef de liefde, wij zijn welkom.
Hier aan tafel...!
Whohoho, vier het leven om je heen.
Hang de slingers op en dans met iedereen.
Whoho, het leven is al veel te kort,
ja, en alleen is maar alleen.
Dus droom, durf, doe en deel met iedereen.
Samen eten wij, samen delen wij.
Er is brood voor iedereen.
Proef de liefde, wij zijn welkom.
Hier aan tafel zijn wij één.

Samen eten wij, samen delen wij.
Er is brood voor iedereen.
Proef de liefde, wij zijn welkom.
Hier aan tafel zijn wij één.

Lied 07
Titel: God van liefde, God van trouw
Componist: Eelco Vos
(Nederlandse) Tekst: Eelco Vos
Uitvoerende(n): The Psalmproject 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

Lied 08
Titel: Maak liefde waar
Arrangement: Daniël Rouwkema
Componist: Londonerry Air
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoerende(n): Gemengd koor
Opname: Breda - Grote kerk
Tekst:
Maak liefde waar in geven en aanvaarden
belangeloos en zonder elke dwang
een schuilplaats waar geen doen alsof kan aarden
waar kwetsbaarheid geen pantser meer verlangt
Geef mij je hand en ongebaande paden
Geef mij je liefde waarlangs wij ook gaan
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde
de open hand alleen als grond van ons bestaan
Maak liefde waar door nimmer te begrenzen
maar als omarming die ons juist bevrijdt
de steun die helpt gevaren te trotseren
als moed die naar ons ware zelf toe leidt
Geef mij je kracht als woorden gaan bezwijken
Geef liefde ondanks wat ik heb gedaan
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde
de open hand alleen als grond van ons bestaan
Maak liefde waar maar nooit als macht of invloed
als wapen dat de ander overspeelt
Aanvaarden wij elkaar juist met gebreken
en deel de vreugde om wat wordt geheeld
Geef mij jouw hoop in angsten en in dromen
Wanneer ik faal, geef dan je trouw ruim baan
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde
de open hand alleen als grond van ons bestaan

Lied 09
Titel: Bewaar de eenheid van Gods Geest
Arrangement: André van Vliet
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: A. de Vries
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk
Tekst:
Bewaar de eenheid van Gods Geest,
den eenheid die God geeft.
Hij schept gemeenschap onderling,
waar de gemeent’ uit leeft.
De Heer geeft liefde voor elkaar
en maakt ons eensgezind.
Wie leeft in vrede laat het zien,
dat liefde samenbindt.
Eén lichaam en één heil’ge Geest,
die de gemeente leid.
Eén hoop omdat de Heer ons riep
in zijn goedgunstigheid.
Eén Heer en één geloof in Hem,
één doop in ’t watergraf.
Eén God en Vader, die aan ons
zijn heil en vrede gaf.
Hij geeft een taak aan ieder mens,
die tot zijn kerk behoort.
God schenkt zijn gaven aan elkeen,
die naar zijn roepstem hoort.
Verdraag dan met zachtmoedigheid
elkaar om Jezus’ woord.
Volg samen Jezus Christus na,
u die Hem toebehoort.

Lied 10
Titel: Heer uw licht en uw liefde
Componist: Graham Kendrick
(Nederlandse) Tekst: K. Stelma
Uitvoerende(n): Vocals, Gerald Troost, JGK Immanuel en samenzang
Opname: Vianen - Grote 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 Heil'ge Geest
stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer, uw woord
dat het licht overwint.
Heer ‘k wil komen in Uw nabijheid
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid
door het bloed mag ik U toebehoren
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen
schijn in mij, schijn door mij.
Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heil'ge Geest
stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard’ vervullen
spreek Heer, uw woord
dat het licht overwint
Staan wij oog in oog met u Heer
Daalt uw stralende licht op ons neer
Zichtbaar, tastbaar wordt 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 Heil'ge 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 11
Titel: Samen te dienen (Heer, wat een voorrecht)
Arrangement: Rob Buis, Meindert W. Kramer
Componist: Bill Gaither
(Nederlandse) Tekst: Hans Lieberton
Uitvoerende(n): Joke Buis, The Martin Mans Formation, Mannenkoor De Gouwestem, Young
Ladies Choir Hadassah en samenzang
Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk
Tekst:
Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.
Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

