Lied 01
Titel: In de branding
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: John W Peterson
(Nederlandse) Tekst: Jean Anthony
Uitvoerende: Hadassah
Uitvoering: Koorzang
Opname: Veenendaal - De Oude Kerk
Tekst:
Nu wij in de branding staan
de branding van de tijd
In een tijd waar alle norm verdwijnt
wordt er zo aan ons geschud
veel antwoorden zijn kwijt
houd ons staande, help ons Here God
Als een kind bent U geboren
in de volheid van de tijd
Die in zonde lag verloren
wordt daarvan door U bevrijd
Here schenk ons die genade
Schenk ons leven door uw woord
Geef ons kracht tegen het kwade
U ter ere ongestoord
U ter ere ongestoord
Heel ons leven krijgen wij
genadetijd van God
Tijd om hem te geven heel ons hart
Zonder die genade wacht
ons straks een droevig lot
houd ons staande, red ons Here God
Als een kind bent U geboren
in de volheid van de tijd
Die in zonde lag verloren
wordt daarvan door U bevrijd
Here schenk ons die genade
Schenk ons leven door uw woord
Geef ons kracht tegen het kwade
U ter ere ongestoord
U ter ere ongestoord

Lied 02
Titel: Abba Vader
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: David Billbrough
Uitvoerende: Reni & Elisa Krijgsman
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Wouw - St Lambertuskerk
Tekst:
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe
U alleen doorgrondt mijn hart
U behoort het toe
Laat mijn hart steeds vurig zijn
U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer
laat mij nimmer gaan
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen

Lied 03
Titel: Wie zich eens gaf aan Jezus
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Chris Eijer
Uitvoerende: Samenzang
Uitvoering: Samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:
Wie zich eens gaf aan Jezus
en vrede bij Hem vond,
kan nooit Zijn stem negeren,
hij gaat op pad terstond.
Hij, Die de mensen diende,
roept ons ook tot Zijn werk
en wie Hem trouw wil volgen,
is juist in zwakheid sterk.
Wie zich eens gaf aan Jezus
is aan Hem toegewijd.
Hij wil niet werkloos toezien
al kost het dikwijls strijd.
Vrijblijvend Jezus volgen
is blijven waar je bent.
Gewillig Jezus dienen
is gaan waar Hij je zendt.
Wie zich eens gaf aan Jezus,
wil zijn waar Hij ook is:
in Gods gebroken wereld,
waar het zo donker is.
Laat daar je licht maar schijnen
zo klinkt het in Zijn Woord.
Getuig van hoop en leven
en van de dag die gloort

Lied 04
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
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 05
Titel: Wat de toekomst brengen moge
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jacqueline van der Waals
Uitvoering: Samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst:
Wat de toekomst brengen moge
mij geleidt des Heren hand
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen
Vader, wat Gij doet is goed
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed
Heer, ik wil uw liefde loven
al begrijpt mijn ziel U niet
Zalig hij, die durft geloven
ook wanneer het oog niet ziet
Schijnen mij uw wegen duister
zie, ik vraag U niet: waarom
Eenmaal zie ik al uw luister
als ik in uw hemel kom
Waar de weg mij brengen moge
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land

Lied 06
Titel: Majesteit
Arrangement: Henk van der maten
Eerste componist: Jack hayford
(Nederlandse) Tekst: Jack Hayford
Uitvoering: Samenzang
Opname: Nijmegen - Stevenskerk
Tekst:
Majesteit, groot is zijn majesteit
lof zij Jezus en glorie, hulde en eer
Majesteit, God, die de zijnen leidt
Vanaf zijn troon vestigt de Zoon
zijn heerschappij
Dus verhoog, maak eeuwig groot
de naam van Jezus
Volk van God kom en breng lof
aan Jezus, de Koning
Majesteit, groot is zijn majesteit
dwars door de dood werd Hij verhoogd
Jezus regeert

Lied 07
Titel: Al de weg leidt mij mijn Heiland
Arrangement: Henk van der Maten
Eerste componist: Robert Lowry
(Nederlandse) Tekst: Meier Salomon Bromet
Uitvoerende: Mannenkoor Ailanthus
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Nijmegen - Stevenskerk
Tekst:
Al de weg leidt mij mijn Heiland
wat verlangt mijn ziel dan meer
Zou ik immer aan Hem twijf'len
die mij voortleidt 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
Als mijn schreden soms gaan wank'len
en mijn ziel van dorst versmacht
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 m' al de weg

Lied 08
Titel: Hope Arise
Eerste componist: David de Geus
Uitvoerende: Gemengd koor Hatikwa
Uitvoering: Koorzang
Opname: Nijmegen - Stevenskerk
Tekst:
Why do I keep looking
for the next light on my way
Why am I still waiting
for the one who’ll make my day
Who can come and take me
to a place I’ve never been
Anything that’s diff’rent
from the world we’re living in
Satisfied
Can you fix your mind
Hope arise
Let no one else decide
What you’re doing with your time
Hope arise
Start living like him
Start forgiving the world you’re in
Don’t wait for him
to find you
Just spread your love
around you, learn to
read the signs
let your hope in him arise
ooh
You make me smile, make a fist
Make me realize what it is
ooh
it’s You in everyting
ooh
I see you in everything
Hope arise let no one else decide
What you’re doing with your time
Hope arise
Start living like him
Start forgiving the world you’re in
Don’t wait for him
to find you
Just spread your love
around you, learn to
read the signs…

let your hope in him arise
Don’t wait for him
to find you
Just spread your love
around you, learn to
read the signs
let your hope in him arise

Lied 09
Titel: De Hemelen roemen
Arrangement: Harm Hoeve
Eerste componist: Joseph Haydn
(Nederlandse) Tekst: Tineke Hoeve-Doornbos
Uitvoerende: Mannekoor Ailantus
Uitvoering: Koorzang
Opname: Nijmegen - Stevenskerk
Tekst:
De hemelen roemen
de grootheid van Gods kracht
Het hele firmament
bewijst zijn eer en macht
De dagen en nachten
vertellen het steeds voort
hun woordenloze taal
wordt wereldwijd gehoord
De hele schepping spreekt een taal
zwijgend, zonder woorden
Zonder klank en stem
Lovend
lovend
prijst zij God en eert zij hem
De zon komt op en gaat haar baan
Stralend, vol van vreugde,
wentelt zij zich om
Stralend
stralend
stralend als een bruidegom
De hemelen roemen
de grootheid van Gods kracht
Het hele firmament
bewijst zijn eer en macht
De schepping spreekt haar eigen taal
Zichtbaar, zonder woorden
spreekt zij wijd en zijd
Juichend
juichend
juichend van Gods majesteit
Zijn grote majesteit
Zijn grote majesteit

Lied 10
Titel: Wat God doet, dat is welgedaan
Eerste componist: Severus Gastorius
(Nederlandse) Tekst: Jan Wit
Uitvoering: Samenzang
Opname: Nijmegen - Stevenskerk
Tekst:
Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.
’k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij
zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der Heren,
blijft eeuwig wijs regeren.
Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven.
Ik wil mijzelf van nu voortaan
blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet
in vreugd en leed:
zijn vaderlijke ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming.
Wat God doet, dat is welgedaan,
daar laat ik het bij blijven.
Al moet ik door de engten gaan
waar mij de dood zal drijven
als God mij leidt
kan ik de tijd
van duisternis verdragen:
ik zal zijn licht zien dagen.

Lied 11
Titel: Op bergen en in dalen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Cornelis de Pauw
(Nederlandse) Tekst: Ahasverus van den Berg
Uitvoering: Samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst:
Op bergen en in dalen
en overal is God
Waar wij ook immer dwalen
of toeven, daar is God
Waar mijn gedachten zweven
of stijgen, daar is God
Omlaag en hoog verheven
ja, overal is God
Zijn trouwe vaderogen
zien alles van nabij
Wie steunt op zijn vermogen
die dekt en zegent Hij
Hij hoort de jonge raven
bekleedt met gras het dal
heeft voor elk schepsel gaven
Hij zorgt voor ‘t gans heelal

Lied 12
Titel: Waar de mensen dwalen in het donker
Eerste componist: Richard Shepherd
(Nederlandse) Tekst: Robert Wills
Uitvoering: Samenzang
Opname: Nijmegen - Stevenskerk
Tekst:
Waar de mensen dwalen in het donker
draai je om en zie het nieuwe licht
Zie het licht dat God ons gaf in Jezus
Zie de mens die ieder mens verlicht
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht
Zoek je weg niet langer in het duister
Keer je om en zie Gods nieuwe dag
Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap
er is licht dat alles overwint.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht
Zoek je weg niet langer in het duister
Keer je om en zie Gods nieuwe dag
Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht
Zoek je weg niet langer in het duister
Keer je om en zie Gods nieuwe dag

Lied 13
Titel: Heer uw licht en uw liefde schijnen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Graham Kendrick
Uitvoering: Samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst:
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons
schijn in mij
schijn door mij
Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heilge Geest
stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord
dat het licht overwint
daalt Uw stralende licht op ons neer
zichtbaar, tastbaar word U in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven,
schijn in mij
schijn door mij
Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heilge Geest
stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord
dat het licht overwint

Lied 14
Titel: Ik wandel in het licht met Jezus
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Traditional
Copyrights: © Glorieklokken
Uitvoering: Samenzang
Opname: Leiden - Hooglandse Kerk
Tekst:
Ik wandel in het licht met Jezus
het donk’re dal ligt achter mij
en 'k weet mij in Zijn trouw geborgen
Welk een liefdevolle vriend is Hij
Ik wandel in het licht met Jezus
en ik luister naar Zijn dierb’re stem
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem
Ik wandel in het licht met Jezus
geen duist’re wolk bedekt de zon,
en 'k kan niet anders, ‘k moet Hem prijzen,
Die de zonde in mij over won.
Ik wandel in het licht met Jezus
en ik luister naar Zijn dierb’re stem
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem
Ik wandel in het licht met Jezus
mijn ziel is Hem gans toegewijd
met Hem verrezen tot nieuw leven
volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid
Ik wandel in het licht met Jezus
en ik luister naar Zijn dierb’re stem
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem

Lied 15
Titel: Rond het licht dat leven doet
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Tweede componist: André F. Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:
Rond het licht dat leven doet,
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed,
zegen zoekt, mag binnentreden,
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.
Rond het boek van Zijn verbond,
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond,
levenswoorden: ja en amen,
als de kerk van liefde leest,
is het feest.
Rond het licht dat leven doet,
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie Uw liefde delen,
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.

