Lied 01
Titel: Heerser over alle dingen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Matthijs Buwalda
Tweede componist: Kees Kraaijenoord
Uitvoering: Samenzang
Opname: Grote Kerk - Harderwijk
Tekst:
Heerser over alle dingen
God van de oneindigheid
van uw liefde wil ik zingen
buigen voor uw majesteit
Eeuwen komen, eeuwen gaan
altijd blijft uw trouw bestaan
Uw naam weerklinkt door het heelal
Die was en is en komen zal
U alleen kunt grootheid tonen
in een enkel ogenblik
De natuur spreekt zonder woorden
vol verwond’ring luister ik
U schiep leven door uw Woord
bracht het licht en duister voort
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt
weerspiegelt het uw heerlijkheid
U schiep leven door uw Woord
bracht het licht en duister voort
Zelfs nu uw werk in zonde lijdt
weerspiegelt het uw heerlijkheid

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: Geprezen zij de Heer
Arrangement: Maarten Wassink
Eerste componist: Benjamin Britten
(Nederlandse) Tekst: J van Ingen Schenau
Uitvoerende: Soliste Willemijn
Uitvoering: Solozang en samenzang
Opname: Amersfoort - St. Joriskerk
Tekst:
Geprezen zij de Heer
die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren
vast in handen heeft.
Hem zij de glorie, koper
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.
Verdreven is de schaduw
van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuis gebracht.
Voor Hem geldt ook dit wonder:
alles is volbracht.
Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam

Lied 04
Titel: Amazing Grace
Eerste componist: John Newton
Uitvoerende: Mannenkoor Salomo & Sharon Kips
Uitvoering: Solo, koor en samenzang
Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk
Tekst:
Amazing Grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost but now am found
Was blind, but now I see
T’was Grace that taught my heart to fear
And Grace, my fears relieved.
How precious did that Grace appear
The hour I first believed.
Through
many dangers, toils and snares
I have already come,
‘Tis Grace that brought me safe thus far
And Grace will lead me home
And Grace will lead me home
Amazing grace, how sweet the sound
that saved a wretch like me.
I once was lost,
but now I’m found,
was blind, but now I see
Was blind, but now I see

Lied 05
Titel: O eeuw’ge Vader sterk in macht
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: John B Dykes
Nederlandse) Tekst: W Barnard
Uitvoering: Samenzang
Opname: Urk - Ichtus kerk
Tekst:
O eeuw’ge vader, sterk in macht
Wiens arm betoomt der baren kracht
die wijst de grondlooz‘ oceaan
de hem gestelde perken aan
o wil verhoren onze bee
voor hen, die zijn in nood op zee
O Christus, wiens bestraffend woord
Door wind en water werd gehoord
Die onder ’t stormen rustig sliep
En wandeld’ over schuimend diep
o wil verhoren onze bee
voor hen, die zijn in nood op zee
O God die ons behoeden wilt
Bescherm de broeders, wees hun schild
In storm en strijd, ga met ze mee
En redt ze van ’t geweld der zee,
Dat land en water wijd en zijd
Lofzingen uw barmhartigheid.

Lied 06
Titel: ‘k Ben een schip in de storm
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Jakko Lyöttty
(Nederlandse) Tekst: Alfred C Bronswijk
Uitvoering: Samenzang
Opname: Urk - Ichtus kerk
Tekst:
‘k Ben een schip in de storm
Dat de haven niet vindt
Houdt mij vast, houdt mij vast
Spreek mij aan als uw kind
‘k Ben een vogel die vlucht
Voortgejaagd door de wind
Houdt mij vast, houdt mij vast
Spreek mij aan als uw kind
Als uw woord mij bereikt
Ik in U richting vind
Houdt mij vast, houdt mij vast
Spreek mij aan als uw kind
Dan zijn stormen gestild
Voorbij is vlucht en wind
Houdt mij vast, houdt mij vast
Spreek mij aan als uw kind

Lied 07
Titel: Scheepke onder Jezus' hoede
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Kinderkoor & Soli Deo Gloria
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Urk - Ichtus kerk
Tekst:
’t Scheepke onder Jezus’ hoede
Met zijn kruisvlag hoog in top
Neemt als arke der verlossing
Allen, die in nood zijn, op
Al staat de zee ook hol en hoog
En zweept de storm ons voort
Wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord
En ‘t veilig strand voor oog
Zon, bestraal het kleine scheepje
Winden, stuwt het zacht vooruit
Golven, draagt het naar de verten
Waar Gods einder zich ontsluit
Dat nooit ’t geloof bezwijken moog’
God houdt zich aan zijn woord.
Wij hebben ’s vaders Zoon aan boord
En ‘t veilig strand voor oog

Lied 08
Titel: Ruwe stormen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Ahasverus van den Berg
Uitvoerende: Soli Deo Gloria
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Urk - Ichtus kerk
Tekst:
Ruwe stormen mogen woeden
Alles om mij heen zij nacht
God, mijn God zal mij behoeden
God houdt voor mijn heil de wacht
Moet ik lang zijn hulp verbeiden
Zijne liefde blijft mij leiden
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht
voert hij mij in ’t eeuwig licht
Maar wat lot, ’t zij dood of leven
Smaad of eerbetoon, mij wacht,
Jezus zal mij nooit begeven:
Ben ik zwak, bij Hem is kracht.
Gunst van mensen, raad van vrienden,
Bitt’re haat van kwaadgezinden,
Hoogte, diepte, vreugd of rouw,
Niets ontrooft mij aan Gods trouw.

Lied 09
Titel: Als g'in nood gezeten
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: C Malan
(Nederlandse) Tekst: P J Mouton
Uitvoering: Samenzang
Opname: Urk - Ichtus kerk
Tekst:
Als g’ in nood gezeten
Geen uitkomst ziet
Wil dan nooit vergeten
God verlaat u niet
Vrees toch geen nood
’s Heren trouw is groot
En op ’t nachtlijk duister
Volgt het morgenrood
Schoon stormen woeden
Ducht toch geen kwaad
God zal u behoeden
Uw toeverlaat

Lied 10
Titel: Tienduizend redenen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Matt Redman
(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate
Uitvoering: Samenzang
Opname: Urk - Ichtus kerk
Tekst:
De zon komt op, maakt de morgen wakker
mijn dag begint met een lied voor U
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen
laat mij nog zingen als de avond valt
Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel,
prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen
tienduizend redenen tot dankbaarheid
Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam
En op die dag, als mijn kracht vermindert
mijn adem stokt en mijn einde komt
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid
Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam
Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam

Lied 11
Titel: Kom in mijn hart
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Steenwijk - Grote Kerk
Tekst:
Kom in mijn hart
Kom in mijn hart
oh kom in mijn hart, Heer Jezus.
Breng keer op keer uw ware leer
opnieuw in mijn hart, Heer Jezus
Blijf in mijn hart
Blijf in mijn hart
oh blijf in mijn hart, Heer Jezus.
Blijf op mijn vraag vanaf vandaag
voorgoed in mijn hart, Heer Jezus
Leef in mijn hart
Leef in mijn hart
oh leef in mijn hart, Heer Jezus.
‘k Ben dan Uw kind, dat U bemint
vanuit mijn hart, Heer Jezus
Amen

Lied 12
Titel: Leer ons hart uw lied
Eerste componist: Joseph M. Martin
Tweede componist: Margreeth Ras-van Slooten
Uitvoerende: Immanuel
Uitvoering: Koorzang
Opname: Zwolle - Grote- of St. Michaelskerk
Tekst:
Heer, leer ons hart uw lied,
vervul ons met uw woord.
Heer, leer ons hart uw lied,
het mooiste ooit gehoord.
Heer, wij zijn vol dankbaarheid,
voor wat U hebt gedaan.
Heer leer ons hart uw lied,
o Jezus raak ons aan.
Zingend van uw glorie,
volgen wij uw spoor.
Want uw liefde vult ons hart,
maakt ons tot uw koor.
Heer, leer ons hart uw lied,
geef ons uw melodie.
Heer, leer ons hart uw lied,
dan klinkt een harmonie.
Heer, wij zijn vol dankbaarheid,
voor wat U hebt gedaan.
Heer leer ons hart uw lied,
o Jezus raak ons aan.
Kom o bron van alle zegen,
leer ons hart uw melodie,
leer ons hart uw melodie.
Amen.

Lied 13
Titel: Heer van mijn hart
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Twila Paris
(Nederlandse) Tekst: Henk Rothuizen
Uitvoering: Samenzang
Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk
Tekst:
Heer van mijn hart
Heer van mijn hart,
ik kniel aanbiddend
in de schaduw van uw troon
Heer van mijn hart
Heer van mijn hart
in uw nabijheid klinkt één lied
U alleen bent Heer
Heer van mijn hart
Heer van mijn hart,
ik kniel aanbiddend
in de schaduw van uw troon
Heer van mijn hart
Heer van mijn hart
in uw nabijheid klinkt één lied
U alleen bent Heer

Lied 14
Titel: Mijn hart wacht stil op U, o Heer
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost
Copyrights: Joh. de Heer & Zn.
Uitvoering: Samenzang
Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek
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
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

