Lied 01
Titel: Zouden wij ook eenmaal komen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: R. Lowry
(Nederlandse) Tekst: C. S. Adema van Scheltema
Uitvoering: Samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst:
Zouden wij ook eenmaal komen
waar de levensstroom ontspringt
en aan d’ altijd groene zomen
Christus’ Kerk Zijn lof steeds zingt
Laat ons streven eens te komen
aan de zilv’ren, zilv’ren stromen
waar aan d’ altijd groene zomen
Christus’ Kerk ‘t Hosanna zingt
Zalig, heerlijk zal ‘t ons wezen
daar, verlost van zond’ en pijn,
Zouden wij ook eenmaal komen
rein van alle smet genezen,
meer dan d’ englen Gods te zijn.
Laat ons streven eens te komen
aan de zilv’ren, zilv’ren stromen
waar aan d’ altijd groene zomen
Christus’ Kerk ‘t Hosanna zingt
Laat ons in die hope leven
God, Die ons de vreugde biedt
wil Zijn Geest als pand ons geven
dat genade ons is geschied
Laat ons streven eens te komen
aan de zilv’ren, zilv’ren stromen
waar aan d’ altijd groene zomen
Christus’ Kerk ‘t Hosanna zingt

Lied 02
Titel: Hoe groot zijt Gij
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Carl Boberg
(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld
Uitvoering: Samenzang
Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk
Tekst:
O, Heer mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie
die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht,
het rollen van de donder,
heel dit heelal,
dat vol is van uw kracht.
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij
Als Christus komt
met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis,
hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding
voor Hem buigen
en zingt mijn ziel
o Heer, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij

Lied 03
Titel: 't Zij vreugde mijn deel is
Arrangement: Marco den Toom & Klaas Jan Mulder
Eerste componist: Phillip Paul Bliss
(Nederlandse) Tekst: Carel Steven Adama van Scheltema
Uitvoerende: Interkerkelijk Mannenkoor Tholen
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:
't Zij vreugde mijn deel is
of smart mij verteert
en stormwind en nacht
mij verschrikk'.
Gij hebt mij, mijn Heiland
te roemen geleerd,
't is mij goed, wat mijn
God mij beschikk'
't Is mij goed,
't Is mij goed,
wat God doet
wat God doet
't Is mij goed,
wat mijn God mij beschikk'
Uw deel, hoeveel zwaarder
is 't hier niet geweest.
Hoe spande de
satan zijn strik
en ziend' op uw kruis
roemt in mij ook mijn geest;
't is mij goed, wat mijn
God mij beschikk'
't Is mij goed,
't Is mij goed,
wat God doet
wat God doet
't Is mij goed,
wat mijn God mij beschikk'
Heer, laat in mijn sterven
uw troost mij nabij,
dat mij dan uw
liefde verkwikk'.
Dan dank ik, hoe bang
mij de doodstrijd ook zij
't is mij goed, wat mijn
God mij beschikk'.
't Is mij goed,

't Is mij goed,
wat God doet
wat God doet
't Is mij goed,
wat mijn God mij beschikk'

Lied 04
Titel: Psalm 43: 3 en 4
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten & Jan Wit
Uitvoering: Samenzang
Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk
Tekst:
O Here God, kom mij bevrijden
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht
Dan ga ik op tot uw altaren
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eind’loos mij verblijdt.

Lied 05
Titel: Als ik maar weet
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek
Tekst:
Als ik maar weet, dat hier mijn weg
door U Heer wordt bereid
en dat die weg, hoe moeilijk ook
mij nader tot U leidt.
Nader tot U, nader tot U
nader mijn Heiland tot U
Als ik maar weet dat alles hier
mij nader brengt tot U
Als ik maar weet, Uw liefd' o Heer
vertroost mij dag aan dag
dan juich ik voort, wat ook mijn lot
op aarde wezen mag
Nader tot U, nader tot U
nader mijn Heiland tot U
Als ik maar weet dat alles hier
mij nader brengt tot U

Lied 06
Titel: Onze Vader
Eerste componist: Daniël Rouwkema
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoerende: Magnificat
Uitvoering: Koorzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst:
Onze Vader in de hemel,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede zoals in de hemel ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.

Lied 07
Titel: Er is een Verlosser
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Melody Green
(Nederlandse) Tekst: Anneke Muurling
Uitvoerende: Women in Worship
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst:
Er is een Verlosser
Jezus, Zoon van God.
Kostbaar Lam van God, Messias,
heilig God is Hij.
Jezus, mijn Verlosser
niemand is aan U gelijk.
Kostbaar Lam van God, Messias,
maakt van zonden vrij.
Dank U, o mijn Vader
U gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan
Ja, de dag zal komen
dat ik Jezus zie.
Dan zal ik mijn Koning
dienen voor eeuwig en eeuwig
Dank U, o mijn Vader.
U gaf Uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan
Dank U, o mijn Vader
U gaf Uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan

Lied 08
Titel: Ere zij aan God de Vader
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Henry Smart
Tweede componist: Traditional
Uitvoerende: Magnificat
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst:
Ere zij aan God, de Vader
ere zij aan God, de Zoon
eer de Heilge Geest, de Trooster
de Drie-eenge in zijn troon
Halleluja, halleluja
de Drie-eenge in zijn troon
Ere zij aan Hem wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt
eer zij hem die ons gekroond heeft
koningen in heerlijkheid
Halleluja, halleluja
ere zij het Lam gewijd
Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng’len U ter eer
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer

Lied 09
Titel: O machtig God
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Jean-Paul-Egide Martini
(Nederlandse) Tekst: Martin Zonnenberg
Uitvoering: Samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst:
O machtig God
wij brengen U de eer
en zingen, bidden en danken
uw naam ter eer
Wij danken U voor uw Zoon
die zijn leven gaf
en ons redden kan
van dood en graf
O machtig God
wij brengen U de eer
en zingen, bidden en danken
uw naam ter eer
Wij danken U voor uw Geest
die ons leiden wil,
maak ons rein
en hoor ons om Jezus’ wil
O machtig God
wij brengen U de eer
en zingen, bidden en danken
uw naam ter eer
O machtig God
wij brengen U de eer
en zingen, bidden en danken
uw naam ter eer

Lied 10
Titel: De dag die wij van U ontvingen
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: Clement Scholefield
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoerende: Magnificat
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst:
De dag vanuit uw hand ontvangen
wordt door de nacht nu aangeraakt
Wij danken U met onze zangen
die over licht en donker waakt
Wanneer wij ons te slapen leggen
wendt zich de aarde naar de zon.
Haar licht zal and’re mensen zeggen
dat Gij het duister overwon
Ontluiken elders dan haar stralen
en wachten mensen op het licht
gun hun zo lang zij adem halen
het lichten van uw aangezicht
Op aarde blijft de lofzang klinken
nooit zal zij onderbroken zijn,
zoals wie nu uw troon omringen
zich laven aan uw zonneschijn

Lied 11
Titel: Daar is kracht
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: Lewis E Jones
(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer
Uitvoering: Samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst:
Wilt u van zonde en schuld zijn verlost
Daar is kracht in het bloed
Daar is kracht in het bloed
Weet, dat uw redding zoveel heeft gekost
Daar is kracht in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam
Kom dan tot Jezus, Hij stierf ook voor U
Daar is kracht in het bloed
Daar is kracht in het bloed
Hoort naar zijn woord en gelooft in Hem nu
Daar is kracht in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam

Lied 12
Titel: De kerk van alle tijden
Arrangement: A. van Vliet
Eerste componist: S.S. Wesley
Uitvoering: Samenzang
Opname: Den Bosch - St. Jans Kathedraal
Tekst:
De kerk van alle tijden
kent slechts een vaste grond
't is Christus die door lijden
zijn volk aan zich verbond.
Om haar als bruid te werven
kwam Hij ten hemel af
't Was Hij die door zijn sterven
aan haar het leven gaf
Nog weet zij zich verbonden
in haar drieëenge Heer
met wie zijn trouw bevonden
de strijders van weleer
Een wolk van Godsgetuigen
omringt ons in de strijd
tot wij met hen ons buigen
gekroond met heerlijkheid

Lied 13
Titel: Onze Vader in de hemel
Eerste componist: Gerard van Amstel
(Nederlandse) Tekst: Gerard van Midden
Uitvoerende: Elise Mannah
Uitvoering: Solozang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst:
Onze Vader in de hemel
U staat zorgzaam om ons heen
Geef dat alle mensen weten
zoals U is er maar een.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn
In uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien zal zijn
Help ons samen goed te leven
en te doen wat u graag wilt
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild
en vergeef ons wat we fout doen
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander
maar weer samen verder gaan
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar
Geef dat wij het juiste kiezen
dat we goed zijn voor elkaar
Onze Vader, wij geloven
dat u onze wereld leidt
Met uw licht helpt u ons verder
Hier en nu en straks. Altijd
Amen amen

Lied 14
Titel: Breng ons samen
Eerste componist: Frans Korpershoek
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Uitvoerende: Sela
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk,
Tekst:
U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
U roept ons samen voor woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één
Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft

Lied 15
Titel: Samen in de naam van Jezus
Eerste componist: Charles A. E. Groot
(Nederlandse) Tekst: Charles A. E. Groot
Uitvoering: Samenzang
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst:
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer

