Lied 01
Titel: Psalm 75 (Berijming 1968)
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Genève 1562
(Nederlandse) Tekst: Jan Wit, Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Kapelle - Hervormde kerk
Tekst:
U alleen, U loven wij,
U loven wij, onze Heer,
want Uw naam zo rijk van eer,
is tot onze vreugd nabij.
Men vertelt in heel het land,
al de wond'ren van Uw hand.
God is 't die ik loven zal,
ik loven zal als mijn Heer,
ik vermeld Zijn roem en eer,
ik bewerk der bozen val.
Al wie in Gods recht gelooft,
gaat met opgeheven hoofd.

Lied 02
Titel: Psalm 43:3 en 4 (Berijming 1968)
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jan Wit, Ad den Besten
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk
Tekst:
O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heil’ge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.
Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eind’loos mij verblijdt.

Lied 03
Titel: Meer dan ooit
Arrangement: Marcel Zimmer
Componist: Paul Baloche
(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman
Uitvoerende(n): Navigators Studentenkoor, Elise Mannah, Samenzang
Opname: Utrecht - Nicolaïkerk
Tekst:
Meer dan rijkdom, meer dan macht,
meer dan schoonheid van sterren in de nacht,
meer dan wijsheid die deze wereld kent
is het waard te weten wie U bent.
Meer dan zilver, meer dan goud,
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,
meer dan dat, zo eindeloos veel meer
was de prijs die U betaalde Heer.
In een graf verborgen door een steen,
toen U zich gaf verworpen en alleen;
als een roos geplukt en weggegooid
nam U de straf en dacht aan mij,
meer dan ooit.
Meer dan rijkdom, meer dan macht,
meer dan schoonheid van sterren in de nacht,
meer dan wijsheid die deze wereld kent
is het waard te weten wie U bent.
Meer dan zilver, meer dan goud,
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,
meer dan dat, zo eindeloos veel meer
was de prijs die U betaalde Heer.
In een graf verborgen door een steen,
toen U zich gaf verworpen en alleen;
als een roos geplukt en weggegooid
nam U de straf en dacht aan mij,
meer dan ooit.
In een graf verborgen door een steen,
toen U zich gaf verworpen en alleen;
als een roos geplukt en weggegooid
nam U de straf en dacht aan mij,
meer dan ooit.

Lied 04
Titel: Jezus leven van ons leven
Arrangement: Henk van der Maten
Componist: Wolfgang Wessnitzer
(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Apeldoorn - Grote Kerk
Tekst:
Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.
Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Lied 05
Titel: Psalm 100 (in Israelische stijl)
Componist: Martin Zonnenberg
(Nederlandse) Tekst: Jan Pieter Kuijper
Uitvoerende(n): Mannenkoor Ichthus, Belle Magali en samenzang
Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk
Tekst:
Juich, alle volken, voor de Heer.
Dien Hem met vreugde, geef Hem eer.
Zing opgewekt met hart en stem.
Kom met een vrolijk lied tot Hem.
Juich, alle volken, voor de Heer.
Juich voor de Heer
Dien Hem met vreugde, geef Hem eer.
Zing opgewekt met hart en stem.
Met hart en stem
Kom met een vrolijk lied tot Hem.
Wij zijn het volk dat bij Hem hoort
Hij leidt ons als zijn kudde voort
Wij zijn het volk dat bij Hem hoort
Hij leidt ons als zijn kudde voort
Eén God is er, en dat is Hij.
Hij maakte ons, Hem dienen wij.
Wij zijn het volk dat bij Hem hoort
Hij leidt ons als zijn kudde voort.
Wij zijn het volk dat bij Hem hoort
Hij leidt ons als zijn kudde voort.
Wij zijn het volk dat bij Hem hoort
Hij leidt ons als zijn kudde voort.
Trek zingend in een blijde stoet
een blijde stoet
zijn voorhof in want Hij is goed
Hef voor zijn naam een loflied aan
een loflied aan
Zijn liefde blijft voorgoed bestaan
Wij zijn het volk dat bij Hem hoort
Hij leidt ons als zijn kudde voort.
Wij zijn het volk dat bij Hem hoort
Hij leidt ons als zijn kudde voort.

Lied 06
Titel: Psalm 33 (De Nieuwe Psalmberijming 2021)
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jan Pieter Kuijper
Uitvoerende(n): Kleinkoor Laudate
Opname: Rhenen - Cunerakerk
Tekst:
Juich voor de HEER om Hem te loven;
oprechte mensen, huldig Hem.
Haal uit je hart een lied naar boven;
leg alle liefde in je stem.
Zing bij de akkoorden;
speel met nieuwe woorden;
zing bij harp en luit.
Maak de mooiste klanken
om de HEER te danken;
zing het vrolijk uit.

Lied 07
Titel: Ik dank U dat ik dicht bij U mag komen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jan Pieter Kuijper
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Maassluis - Groote Kerk
Tekst:
Ik dank U dat ik dicht bij U mag komen,
dat U, mijn Vader, mij heeft aangenomen,
dat U mij als uw eigen kind begeert en bidden leert.
Uw wil is Heer, zo moeilijk te aanvaarden.
Leer dat uw wil in hemel en op aarde,
ondanks dat ik mij keer op keer vergis, het juiste is.
Vergeef mij al mijn nodeloze zorgen.
U, trouwe Vader, geeft mij elke morgen,
genoeg om van te leven – ja, veel meer,
ik dank U Heer!
U heeft aan Jezus alle macht gegeven,
door hem wordt eens de duisternis verdreven.
Hij toont uw grootheid en uw heerlijkheid,
straks wereldwijd.

Lied 08
Titel: Psalm 71 (De Nieuwe Psalmberijming 2021)
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jan Pieter Kuijper
Uitvoerende(n): Kleinkoor Laudate
Opname: Rhenen - Cunerakerk
Tekst:
Ik schuil bij U met al mijn zorgen.
HEER, neem het op voor mij;
verlos mij, spreek mij vrij.
Bij U, mijn rots, ben ik geborgen.
U hebt uw woord gegeven:
ik mag in vrijheid leven.
Ik zal vertellen van uw daden,
van uw rechtvaardigheid,
van U, die steeds bevrijdt.
Ik prijs uw rijkdom van genade.
‘Mijn God’ mag ik U noemen.
Ik zal uw goedheid roemen.
U hebt mij met uw trouw omgeven.
Uw wonderen zijn rijk.
Wie is aan U gelijk?
God, til mij op, laat mij herleven.
U zult mij weer verhogen
en al mijn tranen drogen.
Ik zal U prijzen bij de klanken
van vrolijk snarenspel.
U, God van Israël,
zal ik voor mijn verlossing danken.
Wie uit zijn op mijn schande
staan dan met lege handen.

Lied 09
Titel: Zolang wij ademhalen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Vlissingen - Jacobskerk
Tekst:
Zolang wij ademhalen,
schept Gij in ons de kracht.
Om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank
Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen
zing dan uit alle macht
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang
Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop,
het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt
Het zingt van vergezichten
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Lied 10
Titel: Psalm 108 (Berijming 1773)
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Genootschap Laus Deo, Salus Populo
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk
Tekst:
Mijn hart, o Hemelmajesteit,
is tot Uw dienst en lof bereid.
‘k Zal zingen voor den Opperheer;
‘k zal psalmen zingen tot zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op; dat niets uw klanken stuit’;
‘k Zal in den dageraad ontwaken,
en met gezang mijn God genaken.
Ik zal, o Heer, Uw wonderdaan,
Uw roem den volken doen verstaan;
Want Uwe goedertierenheid
Is tot de heem’len uitgebreid;
Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven ’s hemels kringen,
En leer al d’aard’ Uw grootheid zingen.

Lied 11
Titel: Psalm 27
Componist: Eelco Vos & Luca Genta
(Nederlandse) Tekst: Egbert van der Stouw
Uitvoerende(n): The Psalm Project en samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
God is mijn licht mijn heil wie zou ik vrezen,
ik steun op Hem, verlaat mij op de Heer.
Veilig bij God hoef ik niet bang te wezen,
Hij is mijn hulp, wat mij bedreigt valt neer.
Dit ene is
wat heel mijn hart verlangt,
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt,
die veilig in zijn huis mij bergt en hoedt,
wacht op de Heer mijn hart,
ja wacht, houd moed.
Hoor mij o Heer, ja wijs mij toch uw wegen,
wees mij een gids die veilig mij geleidt.
Antwoord mij God en geef mij toch uw zegen,
U die voor mij de weg al hebt bereid.
Dit ene is
wat heel mijn hart verlangt,
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt,
die veilig in uw huis mij bergt en hoedt,
wacht op de Heer mijn hart,
ja wacht, houd moed.
Dit ene is
wat heel mijn hart verlangt,
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt,
die veilig in uw huis mij bergt en hoedt,
wacht op de Heer mijn hart,
ja wacht, houd moed.
Wat heel mijn hart verlangt,
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt,
die veilig in uw huis mij bergt en hoedt,
wacht op de Heer mijn hart,
ja wacht, houd moed.

