Lied 01
Titel: Dit is een morgen
Eerste componist: Traditional
Tweede componist: Eleanor Farjeon
(Nederlandse) Tekst: Andries Govaart
Uitvoering: Samenzang
Opname: Hoogeveen - de Opgang
Tekst:
Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingen de vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
Dauw op de aarde zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet het is goed.
Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Lied 02
Titel: Heilig, heilig, heilig
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: John Bacchus Dykes
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard
Uitvoering: Samenzang
Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk
Tekst:
Heilig, heilig, heilig
Heer, God almachtig
vroeg in de morgen
word' U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig
Liefdevol en machtig,
Drievuldig God,
die één in wezen zijt
Heilig, heilig, heilig
Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde
verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig
Liefdevol en machtig,
Drievuldig God,
die één in wezen zijt

Lied 03
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.

Lied 04
Titel: Veilig in Jezus' armen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: William Howard Doane
(Nederlandse) Tekst: Meier Salomon Bromet
Uitvoering: Samenzang
Opname: Rotterdam / Laurenskerk
Tekst:
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, ’t is het lied der eng’len,
zingend van liefd’ en vree,
ruisend uit ’s hemels zalen,
over de glazen zee.
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
Jezus mijn dierb’re toevlucht,
Jezus, U stierf voor mij.
Dat op die rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij.
Heer, laat mij lijdzaam wachten,
totdat het duister vliedt
en ’t oog aan gindse kusten
Uw heillicht gloren ziet.
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

Lied 05
Titel: Wij leven van de wind
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: Johann Cruger
(Nederlandse) Tekst: Jaap Zijlstra
Uitvoering: Samenzang
Opname: Wouw - St. lambertuskerk
Tekst:
Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen
die doordringt in het hart
in de verborgen hof
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof
Wij teren op het woord
het brood van God gegeven
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven
Dus zegt en zingt het voort
geeft uit met gulle hand
dit manna voor elk hart
dit voedsel voor elk land

Lied 06
Titel: Komt laat ons vrolijk zingen
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: H Romer
Uitvoering: Samenzang
Opname: Wouw - St Lambertuskerk
Tekst:
Komt, laat ons vrolijk zingen
tot God die alles schiep
De 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
Looft 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 07
Titel: My Lord what a morning
Arrangement: Jay Althouse
Eerste componist: Tradiitonal
Uitvoerende: Grace Ladies Choir
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Wouw - St Lambertuskerk
Tekst:
My Lord, what a morning
My Lord, what a morning
O my Lord, what a morning
when the stars begin to fall
You’ll hear the trumpet sound
to wake the nations underground
Looking to my God’s right hand
when the stars begin to fall
My Lord what a morning
My Lord what a morning
My Lord what a morning
when the stars begin to fall
You’ll hear the sinner moan
to wake the nations underground
Looking to my God’s right hand
when the stars begin to fall
My Lord, what a morning
My Lord, what a morning
O my Lord, what a morning
when the stars
begin to
fall

Lied 08
Titel: Een instrument van God
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Riet Lodder
Uitvoering: Samenzang
Opname: Wouw - St. lambertuskerk
Tekst:
Geef mij Heer veel van Uw liefde
laat mij Uw discipel zijn,
opdat ik voor and're mensen
tot een steun en hulp kan zijn.
Geef m' een open oog voor alles
wat hen ongelukkig maakt.
Laat hen zien dat ik Uw kind ben
en door U ben aangeraakt
Geef mij Heer veel van Uw vrede
laat mij toch verdraagzaam zijn.
Door mijzelf steeds weg te cijf'ren
door nooit eigenwijs te zijn.
Nooit hoogmoedig, ongevoelig
en van eigenwaan vervuld.
Stel mijn hart voor and'ren open,
geef mij tact en veel geduld
Geef mij Heer veel van Uw wijsheid
om hen, die verdrietig zijn,
wat bemoediging te geven,
vol van warmt' en troost te zijn.
Wetend dat ik zelf ook zwak ben
en mijn hulp van U verwacht.
Laat mij Heer een instrument zijn,
dat mag dienen door Uw kracht

Lied 09
Titel: Lijken op U
Eerste componist: Martin Brand & Jaap Kramer
(Nederlandse) Tekst: Martin Brand & Jaap Kramer
Uitvoerende: Martin Brand & Jaap Kramer
Uitvoering: Duet
Opname: Amersfoort - St. Joriskerk
Tekst:
'k Vraag niet om mooie woorden, want die zijn er al genoeg.
En ik hoef ook niet zo nodig sterk te zijn
Ik vraag ook niet om gaven om wonderen te doen, want
al uw grote mannen waren klein
't Gaat niet om prachtakkoorden, die zijn er al genoeg.
En ik hoef ook niet zo nodig sterk te zijn
Ik vraag ook niet om gaven om wonderen te doen,
want al uw grote mannen waren klein
Maar wat ik U wil vragen,
met heel mijn hart:
Ik wil lijken op U,
maak mij meer zoals U,
vol van uw liefde die alles veranderen kan.
O, maak mij een tempel voor U
en leef door mij elke dag
elke dag
Ik vraag U niet om wijsheid, ik vraag niet om geduld
En ik vraag niet of U mij vandaag met zorgzaamheid vervult.
Ik vraag ook niet om rijkdom, of blijdschap in mijn hart.
Want alles is in Jezus, ik hoef het niet apart.
Dus wat ik U wil vragen
met heel mijn hart
Ik wil lijken op U,
maak mij meer zoals U,
vol van uw liefde die alles veranderen kan.
0, maak mij een tempel voor U
en leef door mij elke dag
Wil ik leren zoals U te zijn.
Elke dag
Wil ik lijken op uw Zoon.
Elke dag
Wil ik werken in uw Koninkrijk.
Elke dag
Elke dag
Wil ik mensen zoeken die U zoekt.
Elke dag
Wil ik openstaan voor U.
Elke dag

Wil ik zien dat U successen boekt. Elke dag
Ik wil lijken op U,
maak mij meer zoals U,
vol van uw liefde die alles veranderen kan.
0, maak mij een tempel voor U
en leef door mij elke dag
elke dag
elke dag
elke dag
elke dag
elke dag

Lied 10
Titel: Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
Arrangement: M den Toom
Eerste componist: J W Franck
Uitvoering: Samenzang
Opname: Leiden - Hooglandse Kerk
Tekst:
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
Verlos mij van mijn bange pijn
Zie, heel mijn hart staat voor u open
en wil, o Heer, uw tempel zijn
O Gij, wien aard' en hemel zingen
verkwik mij met uw heil'ge gloed
Kom met uw zachte glans doordringen
o Zon van liefde, mijn gemoed
Vervul, o Heiland, het verlangen
waarmee mijn hart uw komst verbeidt
Ik wil in ootmoed U ontvangen
mijn ziel en zinnen zijn bereid
Blijf in uw liefde mij bewaren
waar om mij heen de wereld woedt
O, mocht ik uwe troost ervaren
doe intocht, Heer, in mijn gemoed

Lied 11
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

Lied 12
Titel: Jezus komt voor jou
Eerste componist: Regi Stone
(Nederlandse) Tekst: Margreeth Ras- van Slooten
Uitvoerende: New Creation
Uitvoering: Koorzang
Opname: Harlingen - Grote Kerk
Tekst:
Jezus kwam deze dag,
Jezus kwam in de nacht,
een mensenzoon, maar Godd’lijk Kind,
uit liefde naar ons toegebracht,
voor wie Hem zoekt en Hem bemint.
Jezus kwam voor jou,
Jezus komt voor jou,
dat ook jouw hart Hem binnenlaat,
dus stel je voor Hem open.
Jezus kwam voor jou,
Jezus kwam voor jou
en Jezus komt voor jou.
Licht schijnt in de nacht,
licht schijnt in de nacht
en het Kind slaapt zacht
en het Kind slaapt zacht.
De Vredevorst, een heilig Kind,
een wonder naar ons toegebracht,
voor wie Hem zoekt en Hem bemint.
Jezus kwam voor jou,
Jezus komt voor jou,
dat ook jouw hart Hem binnenlaat,
dus stel je voor Hem open.
Jezus kwam voor jou,
Jezus kwam voor jou
en Jezus komt voor jou.
Geef Hem je hart en Hij zal al Zijn liefde je geven,
Zijn hoop en kracht zal in je zijn,
ontvang Hem in je leven.
Jezus kwam voor jou,
Jezus komt voor jou,
dat ook jouw hart Hem binnenlaat,
dus stel je voor Hem open.
Jezus kwam voor jou,
Jezus kwam voor jou
en Jezus komt voor jou.

Lied 13
Titel: Uren, dagen, maanden, jaren
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: André Floris Troost
Uitvoerende: Zeeuws koor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek
Tekst:
Uren, dagen, maanden, jaren
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

