Lied 01
Titel: Zingen maakt blij
Arrangement: Marcel Zimmer
Componist: Jan Visser
(Nederlandse) Tekst: Jan Visser
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Nijkerk - De Fontein
Tekst:
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij
God is zo goed voor jou en voor mij
Pieker dus niet, wees dankbaar en blij
God heeft je lief en daarom zegt hij
Ben je soms moe, kom dan maar bij mij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij
Ben je alleen of heb je verdriet
Lijkt het soms net of niemand je ziet
Kijk dan omhoog, de hemel is blauw
Weet je dat God zijn zoon gaf voor jou
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij
Zing maar in huis, op school en op straat
en je zult zien hoe goed alles gaat
Wees maar niet bang, want Jezus belooft
Ik ben bij jou als jij maar gelooft
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij

Lied 02
Titel: Dit is de dag die de Heer ons geeft
Arrangement: Mark Brandwijk
Componist: Reinier de Korver
(Nederlandse) Tekst: Ds. C.J. Meeuse
Uitvoerende(n): Jongerenkoor Glory, Samenzang
Opname: Woerden - Sint-Bonaventurakerk
Tekst:
Dit is de dag die de Heer ons geeft,
die de Heer ons geeft.
Dit is de dag die de Heer ons geeft,
die de Heer ons geeft.
Verheugt u dan in Hem, verheugt u dan in Hem.
Dit is de dag die de Heer ons geeft,
zingt dan al wat leeft.
Looft God, ja looft en prijst de Here,
want Hij is goed in eeuwigheid.
Dat ieder hem op 't hoogst verere,
om deze goedertierenheid.
Laat Israël nu onomwonden
Hem roemen in de Geest verblijd,
daar Gods genade, zonder gronden,
in mensen duurt, in eeuwigheid.
Dit is de dag die de Heer ons geeft,
die de Heer ons geeft.
Dit is de dag die de Heer ons geeft,
die de Heer ons geeft.
Verheugt u dan in Hem, verheugt u dan in Hem.
Dit is de dag die de Heer ons geeft,
zingt dan al wat leeft.

Lied 03
Titel: ‘k Stel mijn vertrouwen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Tineke van Pagée
(Nederlandse) Tekst: Johann Andreas Böhringer
Uitvoerende(n): Kinderkoor en samenzang
Opname: Urk - Ichtus kerk
Tekst:
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij

Lied 04
Titel: Als een hert
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Martin Nystrom
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:
Als een hert dat verlangt naar water
zo verlangt mijn ziel naar U
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U
U alleen bent mijn kracht, mijn schild,
aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U

Lied 05
Titel: Alzo lief had God de wereld
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Onbekend
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Groningen - Nieuwe Kerk
Tekst:
Alzo lief had God de wereld,
alzo lief had God de wereld,
de wereld, de wereld,
God had de wereld lief.
Dat Hij aan ons heeft gegeven,
dat Hij aan ons heeft gegeven,
gegeven, gegeven,
Zijn ééngeboren Zoon.
Opdat ‘n ieder die gelooft,
opdat ‘n ieder die gelooft,
een ieder, een ieder,
het eeuw’ge leven heeft.

Lied 06
Titel: Wij danken U
Componist: Remco Hakkert
(Nederlandse) Tekst: Remco Hakkert
Uitvoerende(n): Young Ladies Choir Hadassah, The Martin Mans Formation en samenzang
Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk
Tekst:
Voor uw trouw o Heer,
door alle jaren heen.
Voor uw zegen elke dag, danken wij U.
Voor uw liefde Heer,
dwars door het donker heen.
Voor uw Zoon die alles gaf, danken wij U.
Wij danken U, o hoogste Heer,
ons lieflied prijst uw naam.
Want U komt toe de hoogste eer,
wij danken U, o Heer.
Voor de mensen, Heer,
trouw door de jaren heen,
voor hun warmte elke dag,
danken wij U.
Voor dit samenzijn,
bouwend op U alleen,
voor het uitzicht naar die dag, danken wij U.
Wij danken U, o hoogste Heer,
ons lieflied prijst uw naam.
Want U komt toe de hoogste eer,
wij danken U, o Heer.
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.
Wij danken U, o hoogste Heer,
ons lieflied prijst uw naam.
Want U komt toe de hoogste eer,
wij danken U, o Heer.
Wij danken U, o hoogste Heer,
ons lieflied prijst uw naam.

Want U komt toe de hoogste eer,
wij danken U, o Heer.
Want U komt toe de hoogste eer,
wij danken U, o Heer.

Lied 07
Titel: Hemelse Vader wij brengen U de eer
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: J Hayford
(Nederlandse) Tekst: Gerard Breäs
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Emmen - Goede Herderkerk
Tekst:
Hemelse vader, wij brengen U de eer,
buigen ons samen voor uwe troon terneer.
U bent de Koning, U zij de eer en kracht.
Kom in uw glorie Heer, met uwe liefd’ en macht.
Nu en voor eeuwig bezingen wij uw macht.
Jezus, de Koning die alles heeft volbracht.
Jezus zal heersen nu in onze tijd.
Jezus is koning nu en in der eeuwigheid.

Lied 08
Titel: Voor Uw liefde Heer Jezus
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jan Visser
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Emmen - Goede Herderkerk
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 uwe 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 uwe naam.

Lied 09
Titel: U zij de glorie
Arrangement: Rieks van der Velde
Componist: G F Händel
(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Emmen - Goede Herderkerk
Tekst:
U zij de glorie,
opgestane Heer,
U zij de victorie,
nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen
daald’ een engel af,
heeft de steen genomen
van ‘t verwonnen graf.
U zij de glorie,
opgestane Heer,
U zij de victorie,
nu en immermeer.

Lied 10
Titel: Feest
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Ruben Bekx & Kees van Setten
(Nederlandse) Tekst: Rien van der Berg
Uitvoerende(n): Psalmen voor nu en samenzang
Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk
Tekst:
Alle eer, alle eer aan God.
Alle eer, alle eer aan God.
Zing een nieuw lied,
jij die God dient!
Zing het samen, zing een loflied!
Waar God eer krijgt wordt gedanst.
Alle eer aan God.
Israël, juich voor uw Schepper,
Hij is koning, Hij bevrijdt je.
Zing een nieuw lied,
jij die God dient!
Alle eer aan God.
Alle eer, alle eer aan God.
Alle eer, alle eer aan God.
Dans maar! Dans maar!
Houd zijn naam hoog!
Instrumenten maak zijn naam groot.
Want de Heer houdt van zijn volk.
Alle eer aan God.
Wie hier onder druk moet leven
maakt Hij vrij, die krijgt zijn zegen.
Dans maar! Dans maar!
Houd zijn naam hoog!
Alle eer aan God.
Vrienden van God,
zing vrolijk voor Hem
en als dit lied een strijdlied moet zijn,
vecht dan, vecht dan,
kom dan op voor de naam van God.
Vecht dan, vecht dan.
Alle eer aan God

Alle eer, alle eer aan God.
Alle eer, alle eer aan God.
Alle eer, alle eer aan God.
Alle eer, alle eer aan God.

Lied 11
Titel: Laat de kindren tot mij komen
Arrangement: Marco den Toom
Componist: Wim ter Burg
(Nederlandse) Tekst: Hanna Lam
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Veenendaal - De Oude Kerk
Tekst:
Laat de kindren tot mij komen,
alle, alle kindren.
Laat de kindren tot mij komen,
niemand mag ze hindren.,
Want de poorten van mijn rijk
staan voor kindren open,
laat ze allen groot en klein,
bij mij binnen lopen.
Laat de mensen tot mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot mij komen,
houdt ze toch niet tegen.
Want de poorten van mijn rijk,
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk,
bij mij binnen lopen.

Lied 12
Titel: Zoekt eerst het Koninkrijk van God
Arrangement: Klaas Jan Mulder
Componist: Karen Lafferty
(Nederlandse) Tekst: Hans Lieberton
Uitvoerende(n): Cantare, Kinderkoor De Bromvlieg, Samenzang
Opname: Nijkerk - De Fontein
Tekst:
Zoekt eerst het koninkrijk van God,
en Zijn gerechtigheid.
en dit alles ontvangt U bovendien.
Hallelu, halleluja.
Halleluja (3 x) Hallelu, halleluja.
Gij kunt niet leven van brood alleen
maar van ieder woord
dat door de Heer’ gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.
Halleluja (3 x) Hallelu, halleluja.
Bidt en u zal gegeven zijn,
Zoekt en gij zult het zien.
Klopt en de deur zal voor u open gaan.
Hallelu, halleluja.
Halleluja (3 x) Hallelu, halleluja.

Lied 13
Titel: Neem, Heer, mijn beide handen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Philipp Friedrich Silcher
(Nederlandse) Tekst: Julie von Hausmann
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk
Tekst:
Neem, Heer, mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan d’ eeuw’ge stranden
de ruste vind!
Te zwaar valt m’ elke schrede,
als ‘k U verlaat.
O, neem mij met U mede,
daar waar Gij gaat.
O, doe genaad’ ervaren
aan ’t bevend hart,
en breng het tot bedaren
bij vreugd en smart!
Laat m’ aan uw voeten rusten,
mij, hulp’loos kind,
vertrouwen en berusten,
voor d’ uitkomt blind!
En blijft m’ ook soms verborgen
uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen,
ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan d’ eeuw’ge stranden
de ruste vind!

