Lied 01
Titel: Majesteit, hier ben ik
Arrangement: Jaap Kramer & Gerbrand Westveen
Eerste componist: Martin Smith
(Nederlandse) Tekst: Gert van de Vijver
Uitvoerende: At Once
Uitvoering: Koorzang
Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk
Tekst:
Hier ben ik, nederig door uw Majesteit
Onder uw genade zo vrij
Hier ben ik, ik weet ik ben een zondig man
Gezekerd door het bloed van het lam
Ik weet één ding, hoe diep uw liefde voor mij ging
toen U, terwijl U brak
het grootste offer gaf…
Majesteit, Majesteit
Uw liefde vond mij zoals ik ben
Ik was niets, maar ben het levend bewijs
Majesteit, Majesteit
Nooit zal ik dezelfde meer zijn
Ik ben veranderd door uw Majesteit
Hier ben ik, klein door het geschenk wat U geeft
vergeving, zodat ik ook vergeef
Hier sta ik, bevangen door verlangen zo puur
Geheiligd door uw glorie en vuur
Ik weet één ding, hoe diep uw liefde voor mij ging
toen U, terwijl U brak
het grootste offer gaf…
Majesteit, Majesteit
Uw liefde vond mij zoals ik ben
Ik was niets, maar ben het levend bewijs (van uw)
Majesteit, Majesteit
Nooit zal ik dezelfde meer zijn
Ik ben veranderd door uw Majesteit

Lied 02
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 03
Titel: Psalm 62
Arrangement: Martin Zonnenberg & Bas de Vroome
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard & Ad den Besten
Uitvoering: Samenzang
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst:
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen
Ik wankel niet, want Hij staat vast
mijn toevlucht, als het water wast
mijn rots, mijn enige vertrouwen
Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen
Als gij voor Hem uw hart uitstort
vertrouw dat gij gezegend wordt
God is een schuilplaats voor ons allen alleen eind

Lied 04
Titel: Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
Arrangement: Margreeth de Jong & Martin Zonnenberg
Eerste componist: Freylinghausen 1741 traditional
(Nederlandse) Tekst: Jan Wit & Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoering: Samenzang
Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk
Tekst:
Lof zij de Heer,
de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust
zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here
Lof zij de Heer,
Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ‘t licht
als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven

Lied 05
Titel: Psalm 105
Arrangement: Andre van Vliet
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Utrecht - Jacobikerk
Tekst:
Loof God de Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meld ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt de Heer,
verblijd u, geeft zijn naam de eer.
Die gunst heeft God Zijn volk bewezen,
opdat het altoos Hem zou vrezen,
zijn wet betrachten en voortaan
volstandig op zijn wegen gaan.
Prijs God om al zijn majesteit.
Hij leidt ons tot in eeuwigheid

Lied 06
Titel: O Heer, die onze Vader zijt
Eerste componist: Charles Hubert Parry
(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoerende: Kamerkoor Cantiago
Uitvoering: Koorzang
Opname: Utrecht - Jacobikerk
Tekst:
O Heer die onze Vader zijt
vergeef ons onze schuld
Wijs ons de weg der zaligheid
en laat ons hart door U geleid
Met liefde zijn vervuld
Met liefde zijn vervuld
Geef dat uw roepstem wordt gehoord
als eenmaal bij de zee
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen volgen ongestoord
op weg gaan met U mee
op weg gaan met U mee
Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis
Neem van ons hart de vrees, de lust
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is
hoe schoon uw vrede is
Dat ons geen drift en pijn verblindt
Geen hartstocht ons verwart
Maak gij ons rein en welgezind
en spreek tot ons in vuur en wind
O stille stem in ‘t hart
O stille stem in ‘t hart

Lied 07
Titel: Het dorre land zal juichen
Arrangement: Andre van Vliet
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Utrecht - Jacobikerk
Tekst:
Het dorre land zal juichen
en bloeien als een roos
Ja, jubelend getuigen
Gods heil is eindeloos
Sterkt dan de slappe handen
en maakt de knieën vast
want God verbreekt uw banden
en Hij verlicht uw last
Dan zal er water komen,
ontspringen: een fontein.
Een beek zal overstromen
een tuin wordt de woestijn
God zal een weg ons banen
zijn weg die heilig is
en ieder zal beamen
dat die weg veilig is
Daar zal geen leeuw meer wezen
geen wild verscheurend dier
Wie gaat heeft niets te vrezen
die wandelt vrij en fier
Zo zal het volk des Heren
zingend het hoogste lied
met vreugde wederkeren
want weg vlucht elk verdriet

Lied 08
Titel: Psalm 96
Eerste componist: Roeland Smith
(Nederlandse) Tekst: Ria Borkent
Uitvoerende: Psalmen voor nu
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Utrecht - Jacobikerk
Tekst:
Zing, zing, zing een nieuw lied
voor de Heer
iedere dag.
Zing, zing, zing een nieuw lied
voor de Heer
Zing overal
Laat het horen
dat de Heer ons redt
Ontzettend groot is Hij
Hij zal altijd groter zijn
Een mensengod zegt niks
maar Gods werk zegt hoe hij is
Zijn ogen stralen
Zijn huis is schitterend mooi
Zing, zing, zing een nieuw lied
voor de Heer
iedere dag.
Zing, zing, zing een nieuw lied
voor de Heer
Zing overal
Laat het horen
dat de Heer ons redt
Leef in bewondering
Geef vertrouwen aan de Heer
Erken zijn overmacht
leg geschenken bij Hem neer
Hij leidt de wereld
Hij wist de volken op hun plaats
Zing, zing, zing een nieuw lied
voor de Heer
iedere dag.
Zing, zing, zing een nieuw lied
voor de Heer
Zing overal
Laat het horen
dat de Heer ons redt
Hemel en aarde wees blij
Laat de zeeën bruisen, de bloemen wuiven

Bomen, geef een staande ovatie
Juich voor de Heer, want Hij komt
Hij spreekt recht op aarde, regeert rechtvaardig
Hij verbindt ons weer met elkaar
Zing, zing, zing een nieuw lied
voor de Heer
iedere dag.
Zing, zing, zing een nieuw lied
voor de Heer
Zing overal
Laat het horen
dat de Heer ons redt

Lied 09
Titel: Vader die woont in hemels licht
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost
Uitvoerende: Kamerkoor Cantiago
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Utrecht - Jacobikerk
Tekst:
Vader, die woont in hemels licht
uw rijk geeft liefde een gezicht
uw naam is waard de hoogste eer
Wij bidden om een ommekeer
wek doden op, maak armen rijk
laat komen, Heer, uw koninkrijk
Uw wil geschiede, goede God
laat ons niet over aan ons lot
bewaar de aarde voor de dood
en geef van dag tot dag ons brood
Vergeef als wij: laat uw geduld
steeds groter zijn dan onze schuld
Leid ons niet in verzoeking, Heer
verlos ons, maak ons meer en meer
tot mensen aan uw beeld gelijk
want U behoort het koninkrijk,
de kracht, de hoogste heerlijkheid
nu en in alle eeuwigheid.

Lied 10
Titel: Psalm 130
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuinuskerk
Tekst:
Uit diepten van ellende,
roep ik met mond en hart,
tot u, die heil kunt zenden.
"o Heer, aanschouw mijn smart!
Wil naar mijn smeekstem horen,
merk op mijn jammerklacht,
verleen mij gunstig’ oren,
daar ‘k in mijn druk versmacht!"
Ik blijf de Heer verwachten,
mijn ziel wacht ongestoord:
ik hoop in al mijn klachten,
op zijn onfeilbaar woord.
Mijn ziel vol angst en zorgen,
wacht sterker op de Heer,
dan wachters op de morgen,
de morgen, ach wanneer?
Hoopt op de Heer, gij vromen!
Is Israël in nood,
er zal verlossing komen:
zijn goedheid is zeer groot.
Hij maakt op hun gebeden,
gans Israël eens vrij,
van ongerechtigheden;
zo doet hij ook aan mij.

Lied 11
Titel: De boodschap van Jezus
Arrangement: J. Zwanepol, M. den Toon
Eerste componist: P. van Zutphen
Uitvoerende: Rijssens mannenkoor & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Hilversum - Oud Katholieke Kerk St. Vitus
Tekst:
Wat is de boodschap van Jezus toch goed,
Hij ziet mij staan en kent mijn naam,
Hij zegt mij wel hoe ik nu verder moet,
Hij gaat mij lichtend voor.
Dank U Heer dat ik geloven mag,
in de hoop die U aan mensen gaf.
‘k Mag door Uw liefde, zo zuiver en rein,
straks eeuwig bij U zijn.
Wat is de boodschap van Jezus toch waar,
als mens heel klein, dienstbaar te zijn
Voor Hem te leven valt dan ook niet zwaar,
Hij ging mij daarin voor.
Dank U Heer dat ik geloven mag,
in de hoop die U aan mensen gaf.
‘k Mag door Uw liefde, zo zuiver en rein,
straks eeuwig bij U zijn.
Wat geeft de boodschap van Jezus veel kracht,
Hij vormt mijn stem, dus volg ik Hem.
Ook in zijn huis waar Hij mij echt verwacht,
Hij gaat mij nodend voor.
Dank U Heer dat ik geloven mag,
in de hoop die U aan mensen gaf.
‘k Mag door Uw liefde, zo zuiver en rein,
straks eeuwig bij U zijn.

Lied 12
Titel: Zoekt eerst het Koninkrijk van God
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: Karen Lafferty
Uitvoerende: Reni & Elisa Krijgsman
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Wouw - St Labertuskerk
Tekst:
Zoek eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid
En dit alles krijgt u bovendien
hallelu, halleluja
Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja
Men kan niet leven van brood alleen
maalr van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt
halelu, halleluja
Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja
Bid en u zal gegeven zijn
zoekt en gij zult hem zien
Klopt en de deur zal voor u open gaan
hallelu, hallelujah
Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja

Lied 13
Titel: Werk want de nacht zal komen
Arrangement: Martin Zonnenberg & Klaas Jan Mulder
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Ichtus, At Once & Samenzang
Uitvoering: Koorzang
Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk
Tekst:
Werk, want de nacht zal komen
werk van de morgen aan
Laat niet in aardse dromen
’t ochtenduur vergaan
Tijd weet van slaap nocht rusten
zie ’t zonlicht op zijn baan
groepje mannenkoor en laat u niets gelusten
voor gij hebt gedaan
Werk, want de nacht zal dalen
en eer uw hart ’t vermoedt
werk door dan, ook bij ’t stralen
van de middaggloed
Uit al uw macht gedurig
volbracht, wat gij ook doet
Een geest getrouw en vurig
maakt uw arbeid zoet
Werk, want het rustuur nadert
zie, hoe het westen wacht
van gouden glans dooraderd
haast komt nu de nacht
Zo keert ons licht tot duister
wordt macht’loos onze kracht
Maar ’t werk houdt eeuwig luister
in de Heer volbracht

Lied 14
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

