Lied 01
Titel: Leid mij Heer
Arrangement: Maarten Wassink
Eerste componist: Wayne & Elizabeth Goodine
Uitvoerende: E H Studentenkoor
Uitvoering: Koorzang en samenzang
Opname: Amersfoort - St. Joriskerk
Tekst:
De eerste stap is moeilijk als je de weg niet kent,
alles is onzeker, de toekomst onbekend.
Maar toen U mij beloofde om met me mee te gaan,
ben ik in vertrouwen toch op weg gegaan.
Leid mij Heer, ik wil volgen.
Leid mij Heer, ik wil gaan.
Want U riep mij om op weg te gaan.
Leid mij Heer, ik zal gaan.
De plannen voor mijn leven; die zijn bij U bekend,
ik hoef dus nooit meer bang te zijn
omdat U bij mij bent.
U pakt mijn hand en leidt mij,
en laat mij nooit alleen,
Uw liefde en genade zijn altijd om mij heen.
Leid mij Heer, ik wil volgen
Leid mij Heer, ik wil gaan.
Want U riep mij om op weg te gaan.
Leid mij Heer, ik zal gaan.
Leid mij Heer, ik wil volgen.
Leid mij Heer, ik wil gaan.
Want U riep mij om op weg te gaan.
Leid mij Heer, ik zal gaan.
Want U riep mij om op weg te gaan.
Leid mij Heer, ik zal gaan.

Lied 02
Titel: Neem Heer mijn beide handen
Arrangement: Henk van der Maten, R. Elsinga
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Westlands Mannenkoor & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Brielle - St. Catharijnekerk
Tekst:
Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind!
Te zwaar valt m' elke schrede, als 'k U verlaat,
o, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat.
O doe genade ervaren aan ’t bevend hart
en breng het tot bedaren bij vreugd’ en smart.
Laat m’ aan Uw voeten rusten mij, hulploos kind,
vertrouwen en berusten voor d’ uitkomst blind.
En blijft m' ook soms verborgen Uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen en leid Uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind.

Lied 03
Titel: Daarom behoor ik Jezus
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: N.J. Clayton
Uitvoerende: Gospel Unlimited, Adonai & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Zaltbommel - Maartenskerk
Tekst:
Jezus, mijn Heer, zal mij nooit begeven,
in angst en nood werd ‘k tot Hem gedreven.
Hij schonk gena en maakte mij vrij,
daarom behoor ik Hem.
Daarom behoor ik Jezus,
Hem ben ik toegewijd.
Hij maakt bereid mij hier op aard’,
voor d’ eeuw’ge heerlijkheid.
‘k Wist mij verloren in schuld en zonden,
maar werd door Jezus’ liefde gevonden.
Hij trok mij op uit schande en nood,
daarom behoor ik Hem.
Daarom behoor ik Jezus,
Hem ben ik toegewijd.
Hij maakt bereid mij hier op aard’,
voor d’ eeuw’ge heerlijkheid.
Vrede en vreugde vult nu mijn leven,
steeds heeft de Heiland meer om te geven.
‘k Ben nu gered, maar ’t kostte Zijn bloed,
daarom behoor ik Hem.
Daarom behoor ik Jezus,
Hem ben ik toegewijd.
Hij maakt bereid mij hier op aard’,
voor d’ eeuw’ge heerlijkheid.

Lied 04
Titel: Psalm 34
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Mannenkoor Higgajon
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Grote Kerk - Harderwijk
Tekst
Komt, maakt God met mij groot
Verbreidt, verhoogt, met hart en stem
Den nooit volprezen naam van Hem
Die ons behoedt in nood
Ik zocht in mijn gebed
Den Heer, ootmoedig met geween
Hij heeft mij in angstvalligheên
Geantwoord, mij gered
God slaat een gram gezicht
Op bozen, die Hem tegenstaan
Hij doet hun naam met hen vergaan
Door 't hoogste strafgericht
Maar Hij ziet gunstig neer
Op hem, die naar Zijn wetten leeft
God is het, Die hem uitkomst geeft
Zijn groten naam ter eer
De Heer verlost en spaart
het leven van wie Hem bemint
Al wie bij God zijn toevlucht vindt
wordt schuldeloos verklaard

Lied 05
Titel: Dank U, Heer, voor al wat leeft
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek
Tekst:
Dank U, Heer, voor al wat leeft
dank voor alles wat Gij geeft
voedsel, vreugde, overvloed
Gij zijt overstelpend goed
Dank U wel voor al wat groeide
wind en wolken, licht en lucht
velden vol van goede vrucht,
dank dat duizend bloemen bloeiden
Armen in uw koninkrijk
zijn reeds U, de koning rijk
wie zachtmoedig is beërft
land waarin geen kind meer sterft
wie hier treurt mag binnentreden
wie een hart heeft recht en rein
zal daar zonder zorgen zijn
eindelijk een land van vrede

Lied 06
Titel: Psalm 128
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Maria den Hartog
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek
Tekst:
Welzalig is een ieder
die God van harte vreest
en hem als zijn gebieder
gehoorzaamt allermeest
Verheug u, gij zult eten
de arbeid uwerhand
Gelukkig zult gij heten
U deert geen tegenstand
Het goede zult g’ aanschouwen
van Gods verkoren stad,
en wat Hij in zijn trouwe
u nog beschoren had:
uw toekomst onbestreden,
heil voor uw nageslacht,
ja, algemene vrede
aan Isrel toegedacht.

Lied 07
Titel: Here, leer ons bidden
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Charles A E Groot
(Nederlandse) Tekst: Charles A E Groot
Uitvoerende: Zeeuws Koor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek
Tekst:
Here, leer ons bidden
naar uw troon te gaan
Leer ons zo te luist’ren
dat wij U verstaan
Wil uw volk vergeven
dat van liefde zingt
maar zo vaak op aarde
uw gelaat verminkt
Here, leer ons bidden
voor wie naast ons gaan
Leer ons vrede stichtend
in de wereld staan
Leer ons haat doorbreken
voor wie vreemd hier is
Leer ons licht te spreiden
waar het donker is
Vredevorst, Messias
Jezus, God en mens
Heiland en Verlosser
‘k prijs U heel intens.
’t Woord dat wij ontvingen
geeft Uw plannen weer
hoor ons als wij bidden
in Uw Geest, o Heer.

Lied 08
Titel: U bent mijn schuilplaats, Heer
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Michael Ledner
Uitvoerende: Zeeuws koor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek
Tekst:
You are my hiding place
You always fill my heart
with songs of deliverance
whenever I am afraid
I will trust in you
I will trust in you
Let the weak say I am strong
in the strength of the Lord
U bent mijn schuilplaats, Heer
U vult mijn hart steeds weer,
met een verlossingslied
En telkens als ik angstig ben,
steun ik op U.
Ik vertrouw op U.
Als ik zwak ben,
ben ik sterk in de kracht van mijn Heer
You are my hiding place
You always fill my heart
with songs of deliverance
whenever I am afraid
I will trust in you

Lied 09
Titel: Uren, dagen, maanden, jaren
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: André F Troost
Uitvoerende: Zeeuws koor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek
Tekst:
vliegen als een schaduw heen
Ach, wij vinden, waar wij staren
niets bestendigs hier beneen
Op de weg, die wij betreden
staat geen voetstap die beklijft
Al het heden wordt verleden
schoon 't ons toegerekend blijft
Zijn Gods wegen donker, duister
mens, omsluier uw gezicht
want wat komt is vol van luister
oogverblindend, louter licht
Waar, wanneer, kan niemand weten
dat het komen zal, staat vast
is voorzegd door de profeten
licht dat wereldwijd verrast

Lied 10
Titel: Psalm 139
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Amsterdam - Westerkerk
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.
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.
Waar zou ik vluchten voor uw Geest
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt
zo dichtbij met uw majesteit,
zo ver en zo met mij verbonden:
hoe kan ik uw geheim doorgronden

Lied 11
Titel: Vreugde, vreugde
Eerste componist: Ludwig van Beethoven
Tweede componist: Henry van Dyke
Uitvoering: Samenzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
Vreugde, vreugde, louter vreugde,
is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die 't heelal verheugde,
bron van eeuw'ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen,
Hij, die zoekend doolt in ’t duister,
vindt het licht bij U alleen.
In de harmonie der sferen,
klinkt een loflied U gewijd.
Sterren, eng'len, allen eren,
U, de Heer der heerlijkheid.
Velden, wouden, beken, bergen,
stromen, zeeën, alles juicht.
Vogels, bloemen en fonteinen,
't werk, dat van Uw vreugd getuigt.

Lied 12
Titel: Now let us all praise God and sing
Arrangement: Martijn Zonnenberg
Eerste componist: Gordon Young
(Nederlandse) Tekst: Gordon Young
Uitvoerende: Projectkoor
Uitvoering: Koorzang
Opname: Maasland - Oude Kerk
Tekst:
Now let us all praise God and sing
Our great redeemer's praise
That we may all with one accord
Our joyful voices raise
Sing Alleluia, sing Alleluia
Sing Alleluia, sing Alleluia
All ye servants of the Lord
Praise Him forever
Sing Jehovah's mighty power
Praise Him forever
Sing of His righteousness
Praise Him forever
So let us all praise God and Sing
Our great Redeemer's praise
That we may all with one accord
Our joyful voices raise
Sing Alleluia, sing Alleluia
Sing Alleluia, sing Alleluia
Sing Alleluia

Lied 13
Titel: a. Dit is de dag b. Ps 118:9 c. Dit is de dag
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: a,b. Traditional c. D Garrat
(Nederlandse) Tekst: a. Huub Oosterhuis c. D Garrat
Uitvoering: Samenzang
Opname: Wouw - St. lambertuskerk
Tekst:
a
Dit is de dag die de Heer
heeft gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken
scherpteverlegging verheugd dat wij leven
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht
heeft Hij ons aan ’t licht gegeven
b
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 zeeg’nen u uit 's Heren woning
wij zegenen u al tezaam
c
Dit is de dag, dit is de dag
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft
Weest daarom blij, weest daarom blij
en zingt verheugd en zingt verheugd
Dit is de dag die de Heer ons geeft
Weest daarom blij en zingt verheugd
Dit is de dag, dit is de dag
die de Heer ons geeft
Dit is de dag die de Heer ons geeft
Weest daarom blij en zingt verheugd
Dit is de dag, dit is de dag
die de Heer ons geeft

