Lied 01
Titel: Bron van liefde, licht en leven
Arrangement: Bert Kruis
Componist: John Zundel
(Nederlandse) Tekst: André F. Troost
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst:
Bron van liefde, licht en leven
voor elkaar zijn wij gemaakt,
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.
Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij laat ons geen dag alleen
Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggegbleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen,
liefde heeft de eeuwigheid.

Lied 02
Titel: Psalm 118: 1 en 9
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jan Wit
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Steenwijk - Grote Kerk
Tekst:
Laat ieder 's Heren goedheid prijzen
zijn liefde duurt in eeuwigheid
Laat, Israël, uw lofzang rijzen
Zijn liefde duurt in eeuwigheid
Dit zij het lied der priesterkoren
Zijn liefde duurt in eeuwigheid
Gij, die den Heer vreest, laat het horen
Zijn liefde duurt in eeuwigheid
Dit is de dag, die God deed rijzen
juicht nu met ons en weest verblijd
O God, geef thans uw gunstbewijzen
geef thans het heil door ons verbeid
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam
Wij zeegnen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.

Lied 03
Titel: Liefde was het
Arrangement: André van Vliet
Componist: T.J. Williams
(Nederlandse) Tekst: Christiaan Leonard van den Broek
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Utrecht - Nicolaïkerk
Tekst:
Liefde was het, onuitputt’lijk,
liefd’ en goedheid, eind’loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd’ en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel zijnen lof.
Rijd als Heerser door de velden,
Jezus in uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht.
Voor uw naam, zo groot en heerlijk
zinkt de vijand weg in ’t niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning, ziet.

Lied 04
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 05
Titel: Hét Liefdeslied
Componist: Marco den Toom
(Nederlandse) Tekst: Judith Verwaard - van Beelen
Uitvoerende(n): Soli Deo Gloria
Opname: Urk - Ichtus kerk
Tekst:
Zonder liefde ben ik niets
al spreek ik elke taal
Ik klink dan als een koper vat
een schallende cymbaal
Zonder liefde ben ik niets
Al ben ik een profeet
Al spreek ik mooie woorden uit
Ik ben van binnen leeg
De liefde is de troost in diep gemis
De liefde is de lichtstraal in de duisternis
De liefde is geduldig
richt de ander op
richt de ander op
De liefde is volhardend en zij geeft
nooit op
Zonder liefde ben ik niets
al weet ik nog zo veel
van kennis en van wetenschap
is niets mij ooit teveel
Zonder liefde ben ik niets
Al heb ik veel geloof
Of geef ik alles wat ik heb
aan iedereen in nood
De liefde is de troost in diep gemis
De liefde is de lichtstraal in de duisternis
De liefde is geduldig
richt de ander op
richt de ander op
De liefde is volhardend en zij geeft
nooit op
Het is liefde die mij draagt
als leven mij verwart
De liefde hoopt en zij gelooft

en brengt mij in Gods hart
Straks als het volmaakte komt
wordt mijn geloven zien
Mijn hoop zal in vervulling gaan
Maar liefde blijft bestaan
De liefde geeft geloof om door te gaan
De liefde geeft mij uitzicht op een nieuw bestaan
De liefde doet beseffen
Heer, ik ben uw kind
Uw liefde laat mij leven
door U zelf bemind
Uw liefde laat mij leven
door U zelf bemind

