Lied 01
Titel: O kom, o kom, Immanuel
Arrangement: Marcel Koning, Denise Brand, Rieks van der Velde
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: David Willcocks
Uitvoerende(n): Forever Worship, Samenzang
Locatie: De Basiliek van de Heiligen Agatha en Barbara in Oudenbosch
Tekst:
O kom, o kom Immanuel
verlos uw volk, uw Israël
Herstel het van ellende weer
zodat het looft uw naam, o Heer
Weest blij, weest blij, o Israël
Hij is nabij, Immanuel
O kom, die onze Heerser zijt
in wolk en vuur en majesteit
O Adonai die spreekt met macht
verbreek het duister van de nacht
Weest blij, weest blij, o Israël
Hij is nabij, Immanuel
Weest blij, weest blij, o Israël
Hij is nabij, Immanuel

Lied 02
Titel: Als tussen licht en donker
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Tom Naastepad
Uitvoerende(n): Samenzang
Locatie: Laurenskerk in Rotterdam
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.

Lied 03
Titel: Mijn hart wacht stil op U, o Heer (met: Iedere nacht verlang ik naar U)
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: André F. Troost
Uitvoerende(n): The Choir Company Vocals
Locatie: Sint-Joriskerk in Amersfoort
Tekst:
Mijn hart wacht stil op U, o Heer
uw komst verwacht ik meer en meer
uw liefde houdt mijn ziel gevangen
Naar U gaat al mijn vreugde uit
ik wacht op U, wacht als een bruid
reikhalzend hunkert mijn verlangen
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.
Met heel mijn hart verwacht ik, Heer
uw komst, de grote ommekeer
hoe vrolijk zal ik U ontvangen?
Gij die mijn allerliefste zijt
kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt
Vervul mijn allerdiepst verlangen
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 04
Titel: O lieve Heer, geef vrede
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard
Uitvoerende(n): Samenzang
Locatie: Goede Herderkerk in Emmen
Tekst:
O lieve Heer, geef vrede
aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest,
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten
zijn niet verblind geweest.
Doe onze ogen stralen,
doe ons het hart ophalen
aan blijdschap na verdriet;
o God, voor wie verschijnen
Christus en al de zijnen,
versmaad hun smeken niet
Verlos ons van de boze
laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn!
Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede,
van melk en honing zijn!

Lied 05
Titel: Verwachten
Componist: Luca Genta, Marcel Koning
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende(n): Forever Worship
Locatie: De Basiliek van de Heiligen Agatha en Barbara in Oudenbosch
Tekst:
Ik zie uit naar de Heer
Ik zie uit naar de Heer
Mijn ziel ziet uit naar Hem
en verlangt naar zijn woord
Ik zie uit naar de Heer
Ik zie uit naar de Heer
Mijn ziel ziet uit naar Hem
en verlangt naar zijn woord
Wij verwachten vol verlangen de Heer
Hij is onze hulp en ons schild
Ja om Hem is ons hart verblijd
Op zijn heilige naam vertrouwen wij
Ik zie uit naar de Heer
Ik zie uit naar de Heer
Mijn ziel ziet uit naar Hem
en verlangt naar zijn woord
Ik zie uit naar de Heer
Ik zie uit naar de Heer
Mijn ziel ziet uit naar Hem
en verlangt naar zijn woord
Wij verwachten vol verlangen de Heer
Hij is onze hulp en ons schild
Ja om Hem is ons hart verblijd
Op zijn heilige naam vertrouwen wij
Mijn ziel verlangt naar de Heer
Mijn ziel verlangt naar de Heer
Meer dan wachters naar de morgen
Mijn ziel verlangt naar de Heer
Mijn ziel verlangt naar de Heer
Meer dan wachters uitzien naar de morgen
Wij verwachten vol verlangen de Heer

Hij is onze hulp en ons schild
Ja om Hem is ons hart verblijd
Op zijn heilige naam vertrouwen wij
Op zijn heilige naam vertrouwen wij

