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Elise Krijgsman, gitaar
Erik Olsman, bas
Joost Visser, percussie
Jan Quintus Zwart, leiding samenzang
Martin Zonnenberg, orgel

Lied 01
Titel: Komt laat ons vrolijk zingen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Herman Romer
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst:
Komt, laat ons vrolijk zingen
tot God die alles schiep,
die bloemen, vissen,vogels
uit niets tot leven riep;
met nevels als een sluier
de groene aarde tooit,
zijn dauw als vreugdeparels
over de velden strooit
Die heuvels schiep en dalen,
waar Hij de aard' betrad,
die zon en maan en sterren
tot licht gaf op ons pad.
Loof Hem dan die de mensen
tot vreugd geschapen heeft,
en die ons onze schulden
om Jezus' wil vergeeft
O God, die ons in Christus
een machtig Vader zijt,
verlos ons van het kwade
nu en in eeuwigheid.
Leer ons als kind'ren leven
en spelen in uw hof
en met de eng'len zingen
uw glorie en uw lof

Lied 02
Titel: Mijn Herder
Eerste componist: Anneke van Dijk-Quist
(Nederlandse) Tekst: Anneke van Dijk-Quist
Uitvoerende: Sela
Uitvoering: Solozang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst:
De Heer is mijn herder
het ontbreekt mij aan niets
Hij omringt mij met zijn liefde
De Heer is mijn herder
het ontbreekt mij aan niets
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid
naar Hij roept mijn naam
Kinga Ik hoor zijn stem, Hij de mijne
Als ik dwaal zoekt hij mij op
brengt mij veilig thuis
Mijn herder verzorgt al mijn wonden
heeft mij teder verbonden
Er is geen betere plek dan bij hem te zijn
De Heer is mijn herder
het ontbreekt mij aan niets
Hij omringt mij met zijn liefde
De Heer is mijn herder
het ontbreekt mij aan niets
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid
Hij gaat mij voor
Ik volg zijn spoor, hij zal leiden
Als ik val geeft hij mij kracht om weer op te staan
Mijn herder beschermt heel mijn leven
door het zijne te geven
Er is geen betere plek dan bij hem te zijn
Al gaat mijn weg door een donker dal
Ik weet dat hij mij brengen zal
naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn
Al gaat mijn weg door een donker dal
Ik weet dat hij mij brengen zal
naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn
Al gaat mijn weg door een donker dal
Ik weet dat hij mij brengen zal
naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn
Al gaat mijn weg door een donker dal
Ik weet dat hij mij brengen zal

naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn

Lied 03
Titel: Dag en nacht Heer
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst:
Dag en nacht Heer
waakt Gij als een herder over mij
Dag en nacht Heer
veilig mag ik met U gaan
Als de dag opnieuw begint
waakt Gij als een herder over mij
Als een vader voor zijn kind
veilig mag ik met U gaan
Dag en nacht Heer
waakt Gij als een herder over mij
Dag en nacht Heer
veilig mag ik met U gaan
In de avondschemering
waakt Gij als een herder over mij
ik ben uw beschermeling
veilig mag ik met U gaan
Dag en nacht Heer
waakt Gij als een herder over mij
Dag en nacht Heer
veilig mag ik met U gaan
Dag en nacht Heer
waakt Gij als een herder over mij
Dag en nacht Heer
veilig mag ik met U gaan

Lied 04
Titel: De zegen van God onze Vader
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Flip Leenman
(Nederlandse) Tekst: Flip Leenman
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst:
De zegen van God onze Vader
zij met ons waar wij ook gaan
Hij zal ons behoeden, bewaren
en legt over ons zijn naam
Shalom, shalom, Jaweh is zijn naam
Hij zal er zijn en met ons gaan.
Shalom, shalom, Jaweh is zijn naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan.
Genade van Christus de Here
Zijn waarheid zij ons tot licht
om steeds meer zijn liefde te leren
te leven op hem gericht
Shalom, shalom, Jaweh is zijn naam
Hij zal er zijn en met ons gaan.
Shalom, shalom, Jaweh is zijn naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan.
Hij zal door zijn Geest ons geleiden
met kracht zal Hij naast ons staan,
door vrede en hoop ons verblijden,
zo zendt Hij ons in zijn naam
Shalom, shalom, Jaweh is zijn naam
Hij zal er zijn en met ons gaan.
Shalom, shalom, Jaweh is zijn naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan.

Lied 05
Titel: Gods zegen voor jou
Arrangement: James MacMillan & Adrian Roest
Eerste componist: Anneke van Dijk-Quist
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Uitvoerende: Sela
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst:
Gods liefde draagt jou,
zijn hand beschermt jou,
waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen, over je leven,
vrede voor jou in zijn naam
Gods zegen voor jou
in de naam van Jezus:
Zijn vrede rust op jou.
De heilige geest in de Naam van Jezus:
vervult; beschermt en zegent jou
Ga met Gods vrede, deel in zijn zegen
leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven, blijf op Hem hopen,
leef je geloof elke dag.
Gods zegen voor jou
in de naam van Jezus
Zijn vrede rust op jou
De heilige geest in de Naam van Jezus
vervult; beschermt en zegent jou
Gods zegen voor jou
in de naam van Jezus:
Zijn vrede rust op jou
De heilige geest in de Naam van Jezus
vervult; beschermt en zegent jou

Lied 06
Titel: Psalm 87: 1, 3 en 4
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst:
Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede +orgel
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.
God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
en doen de naam van Sions kindren dragen
Zij zullen saam, de groten met de kleinen
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
`In U zijn al onze fonteinen'.

Lied 07
Titel: Zegen ons Heer
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Charles Groot
(Nederlandse) Tekst: Charles Groot
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst:
Zegen ons Heer
zegen ons Heer.
U die hemel en aarde gemaakt heeft
zegen ons Heer
De Heer zegene U
de Heer zegene U
Hij die hemel en aarde gemaakt heeft
zegene U
Dank U Heer
dank U Heer
U die hemel en aarde gemaakt heeft
dank U Heer

Lied 08
Titel: a. Psalm 90 b. O God die droeg ons voorgeslacht c. Psalm 90
Arrangement: Willem Hendrik Zwart
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: a,c. Willem Johan van der Molen b. Evert Louis Smelik
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst:
a.
Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond
b.
O God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis
bewijs ook ons uw trouw en macht
wees eeuwig ons tehuis
Gij zijt, van vóór Gij zee en aard'
hebt door uw woord bereid
altijd dezelfde, die Gij waart
de God der eeuwigheid
De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom
ze zijn als gras, door zon verdord
vervluchtigd als een droom
c.
Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.

