Lied 01
Titel: Pzzzalm 47, Klap in je handen
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Ellen Laninga
Uitvoerende: Marcel Zimmer, Lydia Zimmer & Kinderkoor de Bromvlieg
Uitvoering: Koorzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
Klap in je handen, Juich voor de Here
De allerhoogste, zing voor Hem
Laten we juichen en Hem vereren
Met instrumenten, met je stem
Klap in je handen, Juich voor de Here
De allerhoogste, zing voor Hem
Laten we juichen en Hem vereren
Met instrumenten, met je stem
Hij is koning van de aarde
Hij regeert, zit op Zijn troon
Vreemde volken knielen neer
Voor onze God de Heer
Klap in je handen, Juich voor de Here
De allerhoogste, zing voor Hem
Laten we juichen en Hem vereren
Met instrumenten, met je stem
Zing een psalm voor Hem
Zing een psalm voor Hem
Zing een psalm voor Hem
Zing een psalm voor Hem
Zing een psalm voor Hem
Zing een psalm voor Hem
Zing een psalm voor Hem
Zing een psalm voor Hem
Klap in je handen , Juich voor de Here
De allerhoogste, zing voor Hem
Laten we juichen en Hem vereren
Met instrumenten, met je stem
Klap in je handen, Juich voor de Here
De allerhoogste, zing voor Hem
Laten we juichen en Hem vereren
Met instrumenten, met je stem

Lied 02
Titel: Daarom behoor ik Jezus (EL 208)
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 03
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 04
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 05
Titel: Psalm 95 : 1 en 3
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk
Tekst:
Steekt nu voor God de loftrompet
Hem die ons in de vrijheid zet
Komt voor zijn aanschijn met verblijden
Brengt Hem de dank van al wat leeft
Hem, die ons heil gegrondvest heeft
Viert Hem, de koning der getijden
Komt, werpen wij ons voor den Heer
die ons gemaakt heeft biddend neer
wij, die het volk zijn van zijn weide
Want onze God, Hij gaat ons voor
Hij trekt met ons de diepte door
Zijn hand zal ons als schapen leiden

Lied 06
Titel: Wees mijn Leidsman
Arrangement: Harm hoeve
Eerste componist: J Hughes
(Nederlandse) Tekst: Bernard Smilde
Uitvoerende: Christelijk mannenkoor Stereo
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk
Tekst:
Wees mijn leidsman trouwe Here
Voer mij pelgrim door de nacht
Ik ben zwak, maar gij zijt machtig
van wie ‘k al mijn steun verwacht
Brood des hemels, brood des hemels
voed mij door uw heil’ge kracht, heil’ge kracht
Voed mij door uw heil’ge kracht
Open Uw kristalfonteinen
waar de heilstroom uit ontspringt
Laat Uw wolkkolom verschijnen
als mij moed en kracht ontzinkt
Doe mij reizen, doe mij reizen
door Uw trouwe zorg omringd, zorg omringd
door Uw trouwe zorg omringd
Komt het uur dat ik moet sterven
red mij dan uit angst en nood
Doe mij Kanaän beërven
vrij van Satan, hel en dood
Eeuwigdurend, eeuwigdurend
maak ik dan uw liefde groot, liefde groot
maak ik dan uw liefde groot
maak ik dan uw liefde groot

Lied 07
Titel: Ga niet alleen door ’t leven
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk
Tekst:
Ga niet alleen door ’t leven
die last is u te zwaar
Laat Eén u sterkte geven
ga tot uw Middelaar
Er is zoveel te klagen
er is zoveel geweên
en zoveel leed te dragen, ga niet alleen
en zoveel leed te dragen, ga niet alleen
Welzalig, die ’t ervaren
dat Hij hun alles is
dan kenne z’in gevaren
bezorgdheid noch gemis
Hij draagt dan in Zijn armen
door alle nood hen heen
Wie steunt op Zijn erbarmen, is nooit alleen
Wie steunt op Zijn erbarmen, is nooit alleen

Lied 08
Titel: Zie ons wachten aan de stromen
Arrangement: Harm Hoeve
Eerste componist: G H bates
(Nederlandse) Tekst: M S bromet
Uitvoerende: Christelijk mannenkoor Stereo
Uitvoering: koor en samenzang
Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk
Tekst:
Zie ons wachten aan de stromen
aan de oevers der rivier
straks zal onze Bootsman komen
en wij varen af van hier
Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar ‘eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt
Door de kille, kille stromen
gaan wij naar het Godspaleis
’t eng’lenlied klinkt uit de verte
en verkwikt ons op de reis
Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar ‘eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt
Velen, die wij hier beminden
zijn ons reeds vooruit gegaan
straks, vereend met hen voor eeuwig
zullen w’ook voor Jezus staan
Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar d’ eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt

Lied 09
Titel: De nacht vlood heen
Arrangement: Jan Willem van Delft
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Celestine Oliphant-Schoch
Uitvoerende: Vocals
Uitvoering: Koor, solo en samenzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst:
De nacht vlood heen, 't is helder dag
Er is blijdschap in mijn ziel
Mijn vrees is weg, Gods vree woont daar
Er is vreugde in mijn ziel
Er is vreugde, hemelvreugde,
hemelvreugde hier op aard'
Te weten: Jezus mint ook mij
Is mij meer dan alles waard
Eens was mijn hart vol duisternis,
Maar God sprak eens: "Daar zij licht!"
Nu heb 'k een hemel reeds op aard
En een hemel nog in 't zicht.
Er is vreugde, hemelvreugde,
hemelvreugde hier op aard'
Te weten: Jezus mint ook mij
Is mij meer dan alles waard
Er is vreugde, hemelvreugde,
hemelvreugde hier op aard'
Te weten: Jezus mint ook mij
Is mij meer dan alles waard
En is de weg soms ruw en steil.
Toch blijft blijdschap in mijn smart,
Want Jezus Zelf bestiert mijn weg.
En houdt blijdschap in mijn hart.
Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die 't heelal verheugde,
bron van eeuw'ge vreugde zijt.
U, die woont in licht en luister
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in 't duister,
vindt het licht bij U alleen.
Er is vreugde, hemelvreugde,
hemelvreugde hier op aard'

Te weten: Jezus mint ook mij
Is mij meer dan alles
Er is vreugde, hemelvreugde,
hemelvreugde hier op aard'
Te weten: Jezus mint ook mij
Is mij meer dan alles waard
U bent mij meer dan alles waard.
U bent mij meer dan alles waard.
U bent mij meer dan alles waard.
U bent mij meer dan alles waard!

Lied 10
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 11
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

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

