Lied 01
Titel: Onvoorwaardelijk
Eerste componist: Henk Pool & Matthijn Buwalda
(Nederlandse) Tekst: Henk Pool, Matthijn Buwalda & bewerking; Ben Ketting
Uitvoerende: Sharon Kips
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk
Tekst:
Ik raak niet in de war van jouw vragen
Je raakt me toch niet kwijt terwijl je zoekt
Ik wacht geduldig tot je op komt dagen
Tot jij mij met heel je hart en ziel bezoekt
Denk niet dat ik je ooit op heb willen geven
Ook al wilde je misschien soms zelf niet door
Ik wacht al sinds jij leven kreeg
En ver daarvoor
Toe, neem de tijd
Zoek maar rustig en kijk maar om je heen
Ooit zal jij me wel vinden
Want ik laat je nooit alleen
Toe, neem de tijd
En zoek het pad dat liefde heet
Vroeg of laat zal ik je daar ontmoeten
Onvoorwaardelijk,
daar kun je niet omheen
Begrijp me niet verkeerd, ‘k wilde niet wachten
Het liefst zag ik je gist’ren al bij mij
Maar dwingen zou mijn liefde slechts ontkrachten
Juist omdat ik van je hou laat ik je vrij
Want ik weet dat je ooit hier bij mij uitkomt
Wanneer dat is - dat laat ik echt aan jou
Ik wacht geduldig tot je thuiskomt
Hier op jou
Toe maar, neem de tijd
En zoek het pad dat liefde heet
Vroeg of laat zal ik je daar ontmoeten
Onvoorwaardelijk
daar kun je niet omheen

Lied 02
Titel: Vaste Rots van mijn behoud
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jacqueline van der Waals
Uitvoering: Samenzang
Opname: Emmen - Goede Herderkerk
Tekst:
Vaste rots van mijn behoud
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw
laat mij rusten in uw schaûw,
waar het bloed door U gestort
mij de bron des levens wordt.
Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d’aardse woon,
opklimt tot des rechters troon,
rots der eeuwen, in uw schoot,
berg mijn ziele voor de dood.

Lied 03
Titel: Dankt, dankt nu allen God (Gez. 44)
Arrangement: Margreeth de Jong & Martin Zonnenberg
Eerste componist: Johann Crüger 1648 - traditional
(Nederlandse) Tekst: Jan Wit
Uitvoering: Samenzang
Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk
Tekst:
Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood
Lof, eer en prijs zij God
die troont in ‘t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk

Lied 04
Titel: Psalm 73: 1 en 9
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Melodie 16de eeuw
(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoering: Samenzang
Opname: Amersfoort - St. Joriskerk
Tekst:
Ja, God is goed voor Israël,
is waarlijk goed, ik weet het wel,
voor 't zuiver hart dat leeft in vrede.
Maar ik was bijna uitgegleden.
Mijn afgunst groeide met de dag,
daar ik der bozen voorspoed zag,
hoe moeiteloos hun leven is,
zo zonder kwelling en gemis.
Nu blijf ik bij U voor altijd,
God die mij troost, die bij mij zijt,
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
die mij in liefde houdt omvangen.
Gij neemt mij bij de rechterhand,
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,
uw wijsheid is het die mij leidt
en eenmaal kroont met heerlijkheid.

Lied 05
Titel: Zing van Zijn trouw
Arrangement: Marcel van Ketterij
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Gemengde koren en Samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Grote Kerk - Harderwijk
Tekst:
Zing van zijn trouw zo wonderbaar
Zijn majesteit en macht
Van zijn beloften eeuwig waar
die zijn genade ons bracht
’t Genadewoord is vast en sterk
als ’t scheppingswoord weleer
De stem die schiep het ganse werk
spreekt vrede van de Heer
Nu juicht mijn zwakke hart in Hem
‘k Ben zeker van Zijn heil
Een nieuwe schepping werkt Zijn stem
Zijn liefde zonder peil

Lied 06
Titel: Zonder grenzen is Uw liefde
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Grote Kerk - Harderwijk
Tekst:
Zonder grenzen is Uw liefde
Jezus, mijn getrouwe Heer
d' Adem van Uw trouwe liefde
redt de wereld keer op keer
Ja, Uw liefde zal nooit wijken
stralend, reddend, warm en teer
Als het zonlicht zal ze prijken
als de Morgenster, o Heer
Dank Heer, voor dit nieuwe leven
voor Uw liefde, eind'loos teer
voor Uw liefdeskus gegeven
mijn lied zijt Ge waard, mijn Heer
Ja, het zonlicht moge dalen
't lichaam zelfs tot stof vergaan
eeuwig blijft Gods liefde stralen
nooit de zon meer ondergaan

Lied 07
Titel: Twinkelend schitterlicht
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: George Elvey
(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Grote Kerk - Harderwijk
Tekst:
Twinkelend schitterlicht
dat in de verte lacht
al gaat de hemel donker dicht
Gij opent stil de nacht
Gij lamp voor onze boeg
uw licht is ons genoeg
Gij streelt het water als een kind
Gij zoekt ons – en Gij vindt
Twinkelend schitterlicht
wij zijn op weg naar huis
wie recht op U de steven richt
komt vast en zeker thuis
en zijn wij uit de nacht
de haven ingebracht
dan glanst voorgoed op ons gezicht
uw gloed: een zee van licht

Lied 08
Titel: O grote Christus eeuwig licht
Arrangement: Martin Zonnenberg & Peter Eilander
Eerste componist: Percey Smith
Uitvoerende: Mannenkoor Higgajon
Uitvoering: Koorzang
Opname: Grote Kerk - Harderwijk
Tekst:
O grote Christus eeuwig licht
Niets is bedekt voor uw gezicht
Die ons bestraalt, waar wij ook gaan
Al schijnt geen zon, al licht geen maan
Houd ons gemoed voor u bereid
opdat het blij uw komst verbeid’
Daar ’t in een stil vertrouwen leeft
dat gij ons onze schuld vergeeft
O Vader, dat Uw liefd’ons blijk’
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk
O Geest, zend Uwe troost ons neer
Drie-enig God, U zij al d’eer

Lied 09
Titel: Genade zo groot
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: John Pantry
(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen
Uitvoering: Samenzang
Opname: Grote Kerk - Harderwijk
Tekst:
Genade zo groot
aan mij die het niet verdient
liet Christus zijn liefde zien
want Hij kocht mij vrij
Genade zo groot
de schuld die ik voor Hem leg
wast Hij geduldig weg
zijn bloed reinigt mij
En al wat ik heb
leg ik voor Hem neer
mijn Verlosser en Heer
die mij liefheeft
Liefde zo groot
die standhield tot in de dood,
schonk in de diepste nood
vergeving aan mij
Liefde zo groot
wiens kracht onverslaanbaar is
verdrijft elke duisternis
ja, nu zijn wij vrij
En al wat ik heb
leg ik voor Hem neer
mijn Verlosser en Heer
die mij liefheeft
En al wat ik heb
leg ik voor Hem neer
mijn Verlosser en Heer
die mij liefheeft

Lied 10
Titel: Vader dank U dat ‘k mag leven
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Charles Groot
Uitvoering: Samenzang
Opname: Grote Kerk - Harderwijk
Tekst:
Vader, dank U dat 'k mag leven
bij het licht van heel Uw Woord
Vader, dank U dat 'k mag weten
dat U altijd naar mij hoort
U belooft mij te geleiden
ook in droefheid en verdriet
Niets kan mij hier van U scheiden
'k wil U prijzen in dit lied
Vader, dank U voor Uw liefde
ons gegeven in Uw Zoon
Dank U dat ik mag geloven
zingen Jezus overwon
Bij U zal ik veilig wezen
aan Uw hand verdwaal ik niet
Met U heb ik niets te vrezen
'k wil U prijzen in mijn lied

Lied 11
Titel: Als op ‘s levenszee
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: E O Excell
(Nederlandse) Tekst: J Naber
Uitvoering: Samenzang
Opname: Urk - Ichtus kerk
Tekst:
Als op 's levens zee de stormwind om u loeit
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit
Tel uw zegeningen tel ze één voor één
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen
Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één
Tel ze alle en vergeet er geen
Tel ze alle noem ze één voor één
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen
Drukken 's levens zorgen u soms zwaar ter neer
Schijnt het kruis te zwaar u zeg het aan de Heer
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien
Dan zal 't harte zingen en de zorgen vliên
Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één
Tel ze alle en vergeet er geen
Tel ze alle noem ze één voor één
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen
Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal
Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal
Tel uw zegeningen, Eng'len luist'ren toe
Troost en hulp schenkt hij u volg dan blij te moe
Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één
Tel ze alle en vergeet er geen
Tel ze alle noem ze één voor één
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen

Lied 12
Titel: Wie zich door God alleen laat leiden
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Georg Neumark
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoering: Samenzang
Opname: Grote Kerk - Harderwijk
Tekst:
Wie zich door God alleen laat leiden
enkel van Hem zijn heil verwacht
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht
Want wie op God alleen vertrouwt
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd
Zing maar en bid, en ga Gods wegen
doe wat uw hand vindt om te doen
Weet dat de hemel zelf u zeget
u brengt naar weiden fris en groen
Wie zich op God alleen verlaat
weet dat hij altijd met ons gaat

Lied 13
Titel: Trouwe Vader
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Willemijn de Munnik & samenzang
Uitvoering: Solo- en samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:
Trouwe Vader, hoor ons bidden,
dank U wel voor deze dag,
voor Uw trouw en voor Uw liefde,
voor Uw Zoon, die 't leven gaf.
Maar ik ben voor U een zondaar,
in mijn mond en in mijn hart.
Trouwe Vader schenk vergeving,
voor de zonden deze dag.
Here Jezus wees mijn Heiland,
leid mijn leven elke dag.
Geef mij moed en ook vertrouwen,
dat ik tot U komen mag.
'k Bid om vrede in de wereld,
voor de honger in een land.
Leer ons naar Uw wil te leven,
aan Uw trouwe Vaderhand.

Lied 14
Titel: Al de weg leidt mij mijn Heiland
Arrangement: Henk van der Maten
Eerste componist: R Lowry
(Nederlandse) Tekst: M S 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 15
Titel: Heer wees mijn gids
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Doesburg - Martinikerk
Tekst:
Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad
wees Gij mijn gids
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad
wees Gij mijn gids
Blijf dicht bij mij
ga stap voor stap mij voor
dan ben 'k gerust
en veilig volg 'k Uw spoor
Nu aan Zijn hand, dwaal 'k nimmer van de weg
Hij is mijn gids
't Zij door moeras of wel langs struik en heg
leidt mij mijn gids
Licht, vriend’lijk licht
stroomt van Zijn aangezicht
'k houd daarom steeds
mijn oog op Hem gericht

