Lied 01
Titel: God is mijn Herder
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Stuart Townend
(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate
Uitvoering: Samenzang
Opname: Emmen - Goede Herderkerk
Tekst:
God is mijn Herder, die mij weidt
in groene velden vind ik rust
Hij gaat mij voor naar stille wateren.
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel.
Heer, ik vertrouw op U alleen.
Heer, ik vertrouw op U alleen.
Want uw trouw en goedheid volgen mij;
Genade leidt mij naar huis.
Hij leidt mijn voeten in het spoor
van recht en waarheid, tot zijn eer.
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol;
een feestmaal staat voor mij klaar.
Heer, ik vertrouw op U alleen.
Heer, ik vertrouw op U alleen.
Want uw trouw en goedheid volgen mij;
Genade leidt mij naar huis.
Al moet ik door een donker dal
ook dan vrees ik de boze niet
want U bent bij mij en uw stok en staf
vertroosten mij steeds opnieuw.
Heer, ik vertrouw op U alleen.
Heer, ik vertrouw op U alleen.
Want uw trouw en goedheid volgen mij;
Genade leidt mij naar huis.
Heer, ik vertrouw op U alleen.
Heer, ik vertrouw op U alleen.
Want uw trouw en goedheid volgen mij;
Genade leidt mij naar huis.

Lied 02
Titel: Jezus, Hij is Koning
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Y Hoekendijk
Uitvoering: Samenzang
Opname: Emmen - Goede Herderkerk
Tekst:
Jezus, Hij is Koning
Jezus, Hij is Koning,
Koning van het gans heelal.
Ja, diep in mijn hart,
leeft dit geloof:
Jezus, Hij is Koning.
Jezus heeft ons vrijgekocht,
Jezus heeft ons vrijgekocht,
vrijgekocht door ‘t dierbaar bloed.
Ja, diep in mijn hart
leeft dit geloof:
Jezus heeft ons vrijgekocht.
Jezus, Hij zal komen,
Jezus, Hij zal komen,
komen zal Hij met gejuich.
Ja, diep in mijn hart,
leeft dit geloof:
Jezus, Hij zal komen.

Lied 03
Titel: Hoe moeten wij U loven
Eerste componist: Gustav Holst
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoering: Samenzang
Opname: Emmen - Goede Herderkerk
Tekst:
Hoe moeten wij U loven
om liefde mateloos
Ons lied is veel te pover,
ons woord is veel te broos.
Hoe zullen wij niet leven
vol van verwondering
om wat ons is gegeven,
uw grote zegening?
Wij eren U met leven
waar liefde nooit ontbreekt.
Ons hart tot U geheven,
wanneer Gij tot ons spreekt.
Houd Vader, dan uw ogen
op ons geluk gericht
en schenk ons het vermogen
tot blijvend vergezicht.
Al gaan wij zwaar van zorgen,
in schaduwen gehuld,
wij wachten op de morgen
die ons met hoop vervult.
een lied in onze monden,
een hart vol met gezang,
dat om dit grote wonder
getuigt van diepe dank.

Lied 04
Titel: Voetstappen in het zand
Arrangement: Johan W Pots
Eerste componist: M Zonnenberg
(Nederlandse) Tekst: P Kouwen
Uitvoerende: Christelijk mannenkoor Stadskanaal
Uitvoering: Koorzang
Opname: Emmen - Goede Herderkerk
Tekst:
Ik droomde eens en zie
ik liep aan het strand bij lage tij
Ik was daar niet alleen
want ook de Heer liep aan mijn zij
We liepen samen ‘t leven door
en lieten in het zand
een spoor van stappen, twee aan twee
De Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij
en zag mijn levensloop
in tijden van geluk en vreugd’
van diepe smart en hoop
Maar als ik goed het spoor bekeek
zag ik langs heel de baan
daar waar het juist het moeilijkst was
maar een paar stappen staan
Ik zei toen ‘Heer waarom dan toch’
Juist toen ‘k U nodig had
Juist toen ik zelf geen uitkomst zag
op ’t zwaarste deel van ’t pad
De Heer keek toen vol liefd’ mij aan
en antwoord’ op mijn vragen
Mijn lieve kind, toen ’t moeilijk was
toen heb ik jou gedragen

Lied 05
Titel: Ik zie een poort wijd open staan
Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde
Eerste componist: S J Vail
(Nederlandse) Tekst: M S Bromet
Uitvoering: Samenzang
Opname: Emmen - Goede Herderkerk
Tekst:
Ik zie een poort wijd open staan
waardoor het licht komt stromen
van ‘t kruis, waar ‘k vrij heen mag gaan
om vrede te bekomen.
Genade Gods, zo rijk en vrij
Die poort staat open ook voor mij!
Voor mij! Voor mij!
Staat open, ook voor mij.
Die open poort leidt tot Gods troon
gaat door, laat niets u hind’ren
neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon
die God biedt aan Zijn kind’ren.
Genade Gods, zo rijk en vrij
Die poort staat open ook voor mij!
Voor mij! Voor mij!
Staat open, ook voor mij.

Lied 06
Titel: Zing een nieuw lied
Arrangement: Johan W Pots & Martin Zonnenberg
Eerste componist: G C Stebbins
(Nederlandse) Tekst: Johan W Pots
Uitvoerende: Christelijk mannenkoor Stadskanaal
Uitvoering: Koor & samenzang
Opname: Emmen - Goede Herderkerk
Tekst:
Zing een nieuw lied met hart en stem
Groot is de Heer, groot is de Heer!
Hemel en aarde jubelt voor hem:
Jezus, uw naam zij d’eer.
Laten wij naad’ren voor ‘s Heren troon,
zingen voor hem op dankbare toon.
In melodieën, zuiver en schoon.
Jezus, uw naam zij d’eer.
Laat het maar horen met luide stem:
Groot is de Heer, groot is de Heer.
Dat alle mensen zingen voor hem:
Jezus, uw naam zij d’eer.
Roep het maar uit: De Heer heeft je lief.
Hij geeft de mensen nieuw perspectief.
Dank U voor alles, dank U o Heer.
Jezus, uw naam zij d’eer
Eens in de hemel, daar klinkt het door:
Groot is de Heer, groot is de Heer.
Samen met ‘t juichend engelenkoor:
Jezus, uw naam zij d’eer.
Al onze zorgen zijn daar voorbij.
dan zingen wij volmaakt en blij,
van gods genade, voor u en mij,
Jezus, uw naam zij d’eer.

Lied 07
Titel: Psalm 121
Eerste componist: Engelse traditional
Uitvoerende: Vocaal ensemble Magnificat
Uitvoering: Koorzang
Opname: Emmen - Goede Herderkerk
Tekst:
Ik hef mijn ogen op naar de bergen
vanwaar zal komen mijn hulp
Mijn hulp is van de Ene:
de Maker van hemel en aarde
Niet geve hij je voet aan wanke-ling prijs
niet sluimeren zal hij die over je waakt.
Zie, nooit sluimert, nooit slaapt:
hij die over Israël waakt.
Het is de Ene die over je waakt:
de Ene is je schaduw aan je rechterhand.
Overdag zal de zon je niet steken:
noch de maan in de nacht.
De Ene zal over je waken voor alle kwaad,
hij zal waken over je ziel.
De Ene waakt over je gaan en je komen
van nu af en tot in eeuwigheid.
Glorie aan de Vader en de Zoon
en de adem van de Geest.
Als in den beginne, zo nu en altijd
tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Lied 08 - Dankmedley
Titel: a. Hemelse Vader, wij brengen U de eer b. Voor Uw liefde Heer Jezus c. U zij de glorie
Arrangement: a,b. Martin Zonnenberg c. Rieks van der Velde
Eerste componist: a. J Hayford b. Traditional c. G F Händel
Tweede componist:
(Nederlandse) Tekst: a. Gerard Breäs b. Jan Visser c. Jan Willem Schulte Nordholt
Copyrights:
Uitvoerende: Samenzang
Uitvoering: Samenzang
Opname: Emmen - Goede Herderkerk
Tekst:
a.
Hemelse vader, wij brengen U de eer,
buigen ons samen voor uwe troon terneer.
U bent de Koning, U zij de eer en kracht.
Kom in uw glorie Heer, met uwe liefd’ en macht.
Nu en voor eeuwig bezingen wij uw macht.
Jezus, de Koning die alles heeft volbracht.
Jezus zal heersen nu in onze tijd.
Jezus is koning nu en in der eeuwigheid.
b.
Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel.
Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel.
Wij aanbidden U Heer,
U komt toe alle lof en eer.
O, Heer wij prijzen uwe naam.
Voor uw woord van genade, dank u wel.
Voor uw woord van genade, dank u wel.
Heer, U maakte ons vrij
in uw kracht overwinnen wij.
O, Heer wij prijzen uwe naam.
c.
U zij de glorie,
opgestane Heer,
U zij de victorie,
nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen
daald’ een engel af,
heeft de steen genomen
van ‘t verwonnen graf.
U zij de glorie,
opgestane Heer,
U zij de victorie,
nu en immermeer.

