Lied 01
Titel: Hosanna, hosanna, de Koning komt
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Evert van der Poll
(Nederlandse) Tekst: Evert van der Poll
Uitvoering: Samenzang
Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk
Tekst:
Hosanna, hosanna, de Koning komt,
in de naam van de God van Israël
Hosanna, hosanna, de Koning komt,
in de naam van de God van Israël
Hosanna, hosanna, de Koning van Israël
Hosanna, hosanna, de Koning van Israël
Wees welkom, wees welkom o Vredevorst
in de naam van de God van Israël
Wees welkom, wees welkom o Vredevorst
in de naam van de God van Israël
Hosanna, hosanna, de Koning van Israël
Hosanna, hosanna, de Koning van Israël
Gij geeft ons het leven en overvloed,
in de naam van de God van Israël
Gij geeft ons het leven en overvloed,
in de naam van de God van Israël
Hosanna, hosanna, de Koning van Israël
Hosanna, hosanna, de Koning van Israël

Lied 02
Titel: Er is een land van louter licht
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Engelse traditional
Tweede componist: Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoering: Samenzang
Opname: Kapelle - Hervormde kerk
Tekst:
Er is een land van louter licht,
waar heil'gen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht,
in duisternis of pijn.
Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt,
ons van dat zalig land.
God, laat ons staan als Mozes hier,
hoog in Uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier,
zal scheiding voor ons zijn.

Lied 03
Titel: Al de weg leidt mij mijn Heiland
Arrangement: Jan Willem van Delft
Eerste componist: Robert Lowry
(Nederlandse) Tekst: Meier Salomon Bromet
Uitvoerende: Joke Buis
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst:
Al de weg leidt mij mijn Heiland
wat verlangt mijn ziel dan meer
Waarom zou ik aan Hem twijfelen
die mij voorgaat keer op keer
Zoete troost en zaal'ge vrede
heb ik steeds op Zijn bevel
'k Weet wat hier mij overkome
Hij maakt alle dingen wel
'k Weet wat hier mij overkome
Hij maakt alle dingen wel
Al de weg leidt mij mijn Heiland
Troost geeft Hij tot in de dood
Als ik zwak ben in beproeving
Sterkt Hij mij met 't Hemels brood
Telkens als ik dreig te vallen
en mijn ziel naar drinken smacht
Geeft Hij mij het levend water
En vernieuwt mijn levenskracht
Geeft Hij mij het levend water
En vernieuwt mijn levenskracht
Al de weg leidt mij mijn Heiland
door al 't aardse stormgebruis
en volkomen vreugde wacht mij
in het zalig Vaderhuis
Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven
aan Zijn voeten nederleg
zal mijn lied voor eeuwig wezen
"Jezus leidde mij de weg"
zal mijn lied voor eeuwig wezen
"Jezus leidde mij de weg".

Lied 04
Titel: Psalm 100
Arrangement: Margreeth de Jong & Martin Zonnenberg
Eerste componist: Loys Bourgeois
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard
Uitvoering: Samenzang
Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk
Tekst:
Juicht Gode toe, bazuint en zingt
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard’ alom, zijn rijksdomein,
zult voor den Heer dienstvaardig zijn.
Roept uit met blijdschap: God is Hij
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt
Want God is overstelpend goed
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw

Lied 05 – Samenzang-medley
Titel: Samenzang-medley
Uitvoering: Solo, koor en samenzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
a. Psalm 121
Uitvoerenden: Soliste Maria den Hertog en samenzang
T & M: Traditional
Copyrights: Public domain
Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan
Mijn hulp is van de Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen
b. Mijn hulp is van U, Heer
Uitvoerenden: Solisten Suzanne van der Velde, Wouter en Ariën Vink en samenzang
T & M: Lydia Zimmer, Marcel Zimmer
Ik hef mijn ogen op naar de bergen
waar komt mijn hulp vandaan
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer
die mij bij zal staan
Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer die over mij waakt
die niet sluimeren of slapen zal
Wat kan mij gebeuren door zon of door maan
U bent mijn schaduw, U bent er altijd,
bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan.
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Ik hef mijn ogen op naar de bergen
waar komt mijn hulp vandaan
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan
Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal
Wat kan mij gebeurendoor zon of door maan
U bent mijn schaduw,U bent er altijd,
bewaart heel mijn leven;mijn komen en gaan.

U beschermt mij tot in eeuwigheid.
c. Dit is een morgen
Uitvoerenden: Soliste Maria den Hertog en samenzang
T & M: Traditional
Dit is een morgen als ooit de eerste
zingende 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 mijn leven, licht voor mijn ogen
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
d. Grote God wij loven U
Uitvoerenden: Solist Ariën Vink en samenzang
T & M: Traditional
Grote God, wij loven U
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid
Alles wat U prijzen kan
U, de Eeuwige, Ongeziene,
Looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
Heilig, heilig, heilig toe!

Lied 06
Titel: Heer wat een voorrecht
Eerste componist: Bill Gaither
(Nederlandse) Tekst: Bill Gaither & Hans Lieberton
Uitvoerende: Mannenkoor & Soli Deo Gloria
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan
Schouder aan schouder in uw wijngaard te staan
Samen te dienen, te zien wie u bent
Want uw woord maakt uw wegen bekend
Samen op weg gaan dat is ons gebed
als een volk dat juist daarvoor door u apart is gezet
Vol van uw liefde, genade en kracht
als een lamp die nog schijnt in de nacht
Samen te strijden in woord en in werk
Een zijn in u dat alleen maakt ons sterk
Delen in vreugde, in zorgen en pijn
als uw kerk die waarachtig wil zijn
Samen op weg gaan dat is ons gebed
als een volk dat juist daarvoor door u apart is gezet
Vol van uw liefde, genade en kracht
als een lamp die nog schijnt in de nacht

Lied 07
Titel: a. Psalm 139 b. Heer U bent altijd bij mij c. Groot is Uw trouw
Uitvoering: Solo, koor en samenzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
a.
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
‘t ligt alles open voor uw ogen
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij heb mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.
b.
Heer, U doorgrondt en kent mij
mijn zitten en mijn staan.
En U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend,
en waar ik ook naartoe zou gaan,
ik weet dat U daar bent/instr.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij,
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij,
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.
Heer, U doorgrondt en kent mij
want in de moederschoot
ben ik door U geweven,
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent,
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij,
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij,
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.
c.
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart dat bewijst Gij ook nu
Groot is uw trouw, o Heer
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid/picc/fl1
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Lied 08
Titel: De grote dag breekt weldra aan
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Fr. Charles Maker
(Nederlandse) Tekst: Henk van 't Veld
Uitvoering: Samenzang
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst:
De grote dag breekt weldra aan
het einde van de tijd
Wees nuchter hier in uw bestaan
en houd in de gebeden aan
in hoge waakzaamheid
Laat als u spreekt uw woord steeds zijn
een echo van Gods stem
en laten diensten, groot en klein
een weerschijn van Gods daden zijn
verricht in kracht van Hem
In alles zij Gods eer gebracht
aan Hem de lof gewijd
Hij schenkt in Christus u de kracht
Hem zij de heerlijkheid, de macht
tot in al' eeuwigheid.

Lied 09
Titel: Jubel aarde, prijs uw Koning
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: John Hughes
(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Veenendaal - De Oude Kerk
Tekst:
Jubel, aarde, prijs uw Koning
zing voor Hem uw vrolijk lied
water, manna, melk en honing
vreugde schenkt Hij uit verdriet
Heel de wereld wordt zijn woning
liefde bloeit zo ver men ziet
liefde bloeit zo ver men ziet
Jubel, aarde, prijs uw Koning
zing voor Hem uw vrolijk lied
onverdiend is zijn beloning
brood en wijn, en dat om niet
Heel de wereld wordt zijn woning
liefde bloeit zo ver men ziet
liefde bloeit zo ver men ziet

Lied 10
Titel: Nog even en Gods dag breekt aan
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Pieter Stolk
Uitvoering: Samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:
Nog even en Gods dag breekt aan
al moet je nog een loopbaan gaan.
Nog even en dan zal Gods Zoon
Zich plaatsen op de hemeltroon.
Nog even en God maakt ons rijk
Zijn volk beërft een Koninkrijk.
Herauten, kom wij moeten gaan,
nog even en Gods dag breekt aan.
Daar waar de Zon nooit ondergaat
en eindeloos te stralen staat.
Kom mee, Hij leeft, is opgestaan,
Gods grote dag breekt spoedig aan.
O, welk een eeuwig, zalig lot
te zingen voor de Here God.
Hij heeft de eerkroon weggelegd,
God heeft het ìn Zijn Woord gezegd

Lied 11
Titel: Zie als Koning zal Hij komen
Arrangement: John Rutter
Eerste componist: Wesley
Tweede componist: Sytze de Vries
Uitvoerende: Concertante, Musica & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Den Haag - Grote Kerk
Tekst:
Zie, als Koning zal Hij komen,
met Zijn glorieus beleid.
Waar wij van Hem blijven dromen,
wordt de weg voor Hem bereid.
Hosianna.
Hosianna.
Hosianna,
Christus komt in majesteit.
Zijn gerechtigheid zal stralen,
lichtend lang de hemel gaan.
Wie met tranen moesten zaaien,
zullen rijk beladen zijn,
als zij juichend,
als zij juichend,
als zij juichend,
achter hun bevrijder gaan.
Eenmaal als de wolken breken
en de voorhang open gaat,
is de laatste vraag geweken,
zien wij God in het gelaat.
Halleluja.
Halleluja.
Halleluja,
om wat ons te wachten staat.

Lied 12
Titel: Onze Vader
Eerste componist: Marcel Zimmer
(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer
Uitvoerende: Marcel & Lydia Zimmer
Uitvoering: Solo & samenzang
Opname: Doesburg - Martinikerk
Tekst:
Onze Vader in de Hemel
heilig is Uw naam
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen
Laat Uw wil worden gedaan
In de hemel, zo ook hier op aard’
Want van U is het Koninkrijk
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid
Onze Vader in de Hemel
geef ons daag'lijks brood
En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij dat doen
hen vergeven die ons iets schuldig zijn.
Want van U is het Koninkrijk
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid
En leidt ons niet in verzoeking
maar verlos ons van het kwaad
Want van U is het Koninkrijk
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid
Amen, amen

