Lied 01
Titel: Als een hert
Arrangement: Martin Zonnenbrand, Huub Hellenbrand & Marco den Toom
Componist: Martin Nystrom
(Nederlandse) Tekst: Martin Nystrom
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal
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.
U bent mij tot Heer en Heiland,
ja, U bent de vredevorst!
‘k Heb U lief meer dan enig ander,
Heer mijn God, U stilt mijn dorst.
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 02
Titel: Psalm 42
Arrangement: Klaas Jan Mulder
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende(n): Samenzang, Chr. Kamper Mannenkoor Door Eendracht Verbonden (D.E.V.)
Opname: Amersfoort - St. Joriskerk
Tekst:
't Hijgend hert der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar 't genot
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar de Heer,
God des levens, ach, wanneer
zal ik naad'ren voor uw ogen,
in uw huis uw naam verhogen?
Maar de Heer zal uitkomst geven,
Hij, die's daags zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertrouwen leven
en dat melden in mijn lied;
'k zal zijn lof zelfs in de nacht
zingen, daar ik Hem verwacht,
en mijn hart, wat mij moog' treffen,
tot de God mijns levens heffen.

Lied 03
Titel: Eén weet alles van ons leven
Arrangement: A. van Vliet
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Den Bosch - St. Jans Kathedraal
Tekst:
Eén weet alles van ons leven
God, onze Heer
Eén slechts kan u vrede geven
God, onze Heer
Eén kent zelfs uw kleinste zorgen
houdt u in Zijn hand geborgen
leidt u naar een eeuw’ge morgen
God, onze Heer
Eén kunnen wij nooit begrijpen
God, onze Heer
Daarom moet vertrouwen rijpen
God, onze Heer
Eén kunnen wij biddend vragen
pijn en zorg te helpen dragen
sterkt ons als wij zijn verslagen
God, onze Heer
Eén heeft al uw schuld vergeven
God, onze Heer
Als ge in geloof wilt leven
in God uw Heer
Eén liet Jezus voor u sterven
om genade te verwerven
eeuw’ge zaligheid te erven
van God uw Heer

Lied 04
Titel: Als God Zijn stem doet horen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Graham Kendrick
(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk
Tekst:
Als God Zijn stem doet horen in Israël
dan zien wij al Zijn luister en macht.
Kom naar de heilige berg van God.
en zing dit feestlied in de nacht.
Hij ’s de Machtige van Israël,
de Machtige van Israël.
Zijn stem wordt gehoord
in de sterkte van Zijn woord,
de Machtige van Israël.
Dan toont Hij Zijn kracht en de blinden zullen zien.
De doven verstaan Zijn stem.
De tong van de stomme zal zingen in de nacht.
De lamme zal dansen voor Hem.
Hij ’s de Machtige van Israël,
de Machtige van Israël.
Zijn stem wordt gehoord
in de sterkte van Zijn woord,
de Machtige van Israël.
De dorre woestijn zal gaan bloeien als een roos.
De wildernis jubelt en lacht.
Spreek tot het hart van wie moe is en bang:
Wees sterk! De Heer vernieuwt uw kracht.
Hij ’s de Machtige van Israël,
de Machtige van Israël.
Zijn stem wordt gehoord
in de sterkte van Zijn woord,
de Machtige van Israël.

Lied 05
Titel: Psalm 139
Arrangement: Joost van Belzen
Componist: Melodie 16de eeuw
(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Vlissingen - Sint-Jacobskerk
Tekst:
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
Wanneer ik mij geborgen dacht
in 't vallend duister van de nacht,
werd dan de nacht niet als het licht?
Hier lig ik voor uw aangezicht,
o God, hoe licht is zelfs het duister,
de nacht een dag die blinkt van luister.

Lied 06
Titel: In de Heer vind ik mijne sterkte
Arrangement: Martin Zonnenberg, Huub Hellenbrand
Componist: Jacques Berthier
(Nederlandse) Tekst: Communauté de Taizé
Uitvoerende(n): 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 07
Titel: Iedere nacht
Componist: Gemeenschap van Taizé
(Nederlandse) Tekst: Gemeenschap van Taizé
Uitvoerende(n): Koor 'Soleil de Nuit'
Opname: Taizé
Tekst:
Iedere nacht verlang ik naar u, O God,
ik hunker naar u met heel mijn ziel.
Iedere nacht verlang ik naar u, O God,
ik hunker naar u met heel mijn ziel.

Lied 08
Titel: Als alles duister is
Componist: Jacques Berthier
(Nederlandse) Tekst: Gemeenschap van Taizé
Uitvoerende(n): Koor 'Soleil de Nuit'
Opname: Taizé
Tekst:
Als alles duister is,
Ontsteek dan een lichtend vuur
Dat nooit meer dooft,
Een vuur dat nooit meer dooft.

Lied 09
Titel: Christus is waarlijk verrezen
Componist: Jacques Berthier
(Nederlandse) Tekst: Gemeenschap van Taizé
Uitvoerende(n): Koor 'Soleil de Nuit'
Opname: Taizé
Tekst:
De hemel en de aarde juichen samen
Christus is waarlijk verrezen
De hemel en de aarde juichen samen
Christus is waarlijk verrezen

Lied 10
Titel: Heerser over alle dingen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Matthijs Buwalda, Kees Kraayenoord
(Nederlandse) Tekst: Matthijs Buwalda, Kees Kraayenoord
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Grote Kerk - Harderwijk
Tekst:
Heerser over alle dingen
God van de oneindigheid
van uw liefde wil ik zingen
buigen voor uw majesteit
Eeuwen komen, eeuwen gaan
altijd blijft uw trouw bestaan
Uw naam weerklinkt door het heelal
Die was en is en komen zal
U alleen kunt grootheid tonen
in een enkel ogenblik
De natuur spreekt zonder woorden
vol verwond’ring luister ik
U schiep leven door uw Woord
bracht het licht en duister voort
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt
weerspiegelt het uw heerlijkheid
U schiep leven door uw Woord
bracht het licht en duister voort
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt
weerspiegelt het uw heerlijkheid

Lied 11
Titel: Groot is uw trouw
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: W. M. Runyan
(Nederlandse) Tekst: T. O. Chrisholm
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk
Tekst:
Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
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.
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
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.
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.

