Lied 01
Titel: Gij boden rond Gods troon
Arrangement: Henk van der maten
Componist: John Darwall
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Nijmegen - Stevenskerk
Tekst:
Gij boden rond Gods troon
die van zijn aangezicht
de weerglans verder draagt
op vleugels van het licht
draagt met uw stem
ons mensenlied
opdat het zingt
alleen voor Hem
Gij heiligen van hier
zing met uw aardse stem
hoezeer uw hart verlangt
naar ’t nieuw Jeruzalem
Hef dan het hoofd
en leef voorgoed
haar tegemoet
God zij geloofd
Ook ik zing voluit mee
de glorie van de naam
met hart en ziel ben ik
zijn liefde toegedaan
Dat tot het eind
mijn leven lang
vol van gezang
om Hem mag zijn

Lied 02
Titel: Eeuwig Woord U willen wij bezingen
Arrangement: Martin Mans
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Cornelis Rijndorp
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst:
Eeuwig Woord, U willen wij bezingen
God uit God en Licht uit Licht
Wijsheid, voor de aanvang aller dingen
spelend voor Gods aangezicht
engel Gods uit Isrels oude dagen
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen
dienaar van Gods hoog bevel
kind der maagd, Immanuël
Levensvorst, U loven de geslachten
en tot Uw verborgen tijd
blijft de bruid Uw wederkomst verwachten
't einde van haar bange strijd
Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven
uit die hoge heilsverwachting leven
tot zij op de jongste dag
met U triumferen mag.

Lied 03
Titel: Als ik Hem maar kenne
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Heinrich K. Breidenstein
(Nederlandse) Tekst: Everard Egidius Gewin
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Amersfoort - St. Joriskerk
Tekst:
Als ik Hem maar kenne,
Hem de mijne weet,
als mijn hart zich Hem gewenne,
nimmermeer zijn trouw vergeet,
vrees ik niet voor 't lijden,
voel slechts deemoed, liefde en verblijden.
Alles laat ik varen,
waar Hij mij behoort.
Als een pelgrim door gevaren
trek ik met mijn heiland voort.
Nu gaan al mijn wensen
boven 't licht en bont gewoel der mensen.
Waar ik Hem mag leven
is mijn vaderland.
Elke gave, mij gegeven,
valt als erfdeel in mijn hand.
Broeders, lang verloren,
vind ik in zijn jongeren herboren.

Lied 04
Titel: De wereld is van Hem vervuld
Arrangement: Harm Hoeve
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Utrecht - Nicolaïkerk
Tekst:
De wereld is van Hem vervuld,
die 't kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.
Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van Zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.
God heeft Zich zelf ons toegewend:
een man verscheen op aarde,
een mens, in wie Hij onherkend
Zich aan ons openbaarde.
In Hem als in een tempel heeft
de God gewoond die eeuwig leeft,
de Ongeëvenaarde.

Lied 05
Titel: Psalm 36
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:
Uw heil is als de hemel hoog,
uw trouw verheft zich voor ons oog
tot in de hoogste wolken.
Uw recht is als de bergen vast,
uw oordeel als de vloed die wast,
tot schrik voor alle volken.
Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij,
ja, over mens en dier wilt Gij
alom uw vleug’len spreiden.
Bij U te wonen, Heer, is goed,
met spijs en drank in overvloed
wilt Gij ons hart verblijden.
Bij U, Heer, is de levensbron,
Gij doet ons klaarder dan de zon
het licht der wereld schouwen.
Schenk toch uw heil dat leven doet
en wees voor wie U kennen goed,
bevestig ons vertrouwen.
Geef dat ik niet door ’t ruw geweld
der goddelozen word geveld,
beschaam hun trotse zielen.
Maar zie, daar storten zij al neer,
men stoot ze om, zij zijn niet meer:
zij liggen, waar zij vielen.

Lied 06
Titel: Morgenglans der eeuwigheid
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: C. B. Burger
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk
Tekst:
Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!
Breekt de jongste morgen aan,
geef, o Opgang uit den hoge,
dat wij, met U opgestaan,
alle leed vergeten mogen,
doe ons opgaan tot uw feest
onbevreesd.
Overstroom ons met uw licht,
klare Zon van trouw en goedheid.
Treed niet met ons in ’t gericht,
maar verblijd ons met de zoetheid
van des hemels zaligheid
voor altijd.

Lied 07
Titel: Psalm 24
Arrangement: Harm Hoeve
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk
Tekst:
De aarde en haar volheid zijn
des Heren koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.
Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
laat uw verheven koning binnen.
Wie is die vorst zo groot in eer,
die sterke held? Het is de Heer,
die alle macht kan overwinnen.

Lied 08
Titel: O licht uit licht uit God geboren
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Johann Balthasar König
(Nederlandse) Tekst: André F. Troost
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Groningen - Nieuwe Kerk
Tekst:
O licht uit licht, uit God geboren,
o ster die niet voorgoed verdwijnt,
gij dageraad, gij ochtendgloren,
o morgenrood, Gij zon die schijnt –
de deuren van de nacht gaan dicht,
Christus, Gij zijt ons licht!
O rots, o steen waar wij op bouwen,
o aarde die niet zal vergaan,
Gij zijt de grond van ons vertrouwen,
het fundament waarop wij staan;
als alles wankelt, zwaar belast,
staan wij op U, rotsvast.
O lichtend vuur, o levend water,
o vaste grond, stralende zon,
Gij spreekt en zie: het is, het staat er –
van al wat leeft zijt Gij de bron!
Aan U, o einde en begin,
ontleent ons leven zin.

Lied 09
Titel: Zo is mijn God
Componist: Sjoerd Visser
(Nederlandse) Tekst: Sergej Visser en Roeland Smith
Uitvoerende(n): De Oden van Salomo
Opname: Maasland - Oude Kerk
Tekst:
God is de zon als je snakt naar de morgen
Hij geeft warmte, Hij geeft licht
Zo is mijn God, ik sta op en ben vrolijk
Hij geeft mij een stralend gezicht
Met zijn ogen kan ik zien wat Hij heeft bedacht
Hij gunt mij het zicht op zijn dag
Met zijn oren heb ik goed gehoord wat Hij vraagt
Hij heeft mij gemaakt
en ik volg al zijn voorschriften graag
God is de zon als je snakt naar de morgen
Hij geeft warmte, Hij geeft licht
Zo is mijn God, ik sta op en ben vrolijk
Hij geeft mij een stralend gezicht
Hij bevrijdt mij; Hij geeft en Hij gunt mij zoveel
Hij heeft mij gemaakt naar zijn beeld
Ik mag leven; de Heer rekent af met de dood
Hij geeft je het land van zijn leven
als jij Hem gelooft
Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja
Hij bevrijdt mij; Hij geeft en Hij gunt mij zoveel
Hij heeft mij gemaakt naar zijn beeld
Ik mag leven; de Heer rekent af met de dood
Hij geeft je het land van zijn leven
als jij Hem gelooft

Lied 10
Titel: Als tussen licht en donker
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Tom Naastepad
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Rotterdam - Laurenskerk
Tekst:
Als tussen licht en donker
de tijd zijn stroom versnelt,
zijn wij in U verzonken,
ons hart raakt niet ontsteld,
Gij leeft en houdt de wacht,
wij hebben niets te vrezen,
de slaap zal ons genezen.
Gij waakt de ganse nacht.
Die lange nacht, die winter
doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd,
de dagen zijn vervuld,
Gij hebt het woord volbracht,
dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder.
Uw licht komt na de nacht.
O hemellichaam Jezus,
dat ieder mens verlicht.
Wij staan in U te lezen,
Gij zijt ons vergezicht.
De dageraad breekt aan,
Uw komst is niet te keren.
Wil ons de eenvoud leren,
leer ons Uw toekomst aan.

