Lied 01
Titel: Kroon Hem met gouden kroon
Arrangement: Martin Zonnenberg, George J. Elvey
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Anthem & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Zwolle - Dominicanenkerk
Tekst
Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op Zijnen troon.
Hoor, hoe het hemels loflied al,
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all’ eeuwigheên,
die ’t heil voor u verwierf.
Kroon Hem, der liefde Heer,
aanschouw Hem hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen ’t gans heelal,
wat Hij voor ’t mensdom deed.
De eng’len aan Gods troon,
all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer,
voor zulke wondermacht.
Kroon Hem, de Vredevorst,
wiens macht eens heersen zal,
van pool tot pool,van zee tot zee,
’t klink’ over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d’aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom.

Lied 02
Titel: Er komen stromen van zegen
Arrangement: Bert Moll
Eerste componist: James McGranaham
Tweede componist: Johannes de Heer
Uitvoerende: Willemijn de Munnik, Christelijk Mannenkoor Lelystad & samenzang
Uitvoering: Solo-, koor- en samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst
Er komen stromen van zegen,
dat heeft Gods woord ons beloofd,
stromen, verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.
Stromen, stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.
Er komen stromen van zegen,
heerlijk verkwikkend zal ‘t zijn,
op de valleien en bergen,
zal er nieuw leven dan zijn.
Stromen, stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.
Er komen stromen van zegen,
zend ons die heilstroom nu neer,
geef ons die grote verkwikking,
geef z’ ons voortdurend, o Heer.
Stromen, stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.

Lied 03
Titel: Heer, ik hoor van rijke zegen
Arrangement: Koorbew. Aad van der Hoeven, instr. Martin Zonnenberg
Eerste componist: William B. Bradbury
Uitvoerende: Chr. Residentie Mannenkoor
Uitvoering: Koorzang
Opname: Delft - Nieuwe Kerk
Tekst
Heer, ik hoor van rijke zegen
die Gij uitstort keer op keer,
laat ook van die milde regen,
dropp'len vallen op mij neer,
ook op mij,
ook op mij,
dropp'len vallen ook op mij.
Heil’ge Geest wil niet voorbij gaan,
Gij geeft blinden d’ ogen weer.
Wil, o wil nu bij mij stilstaan,
werk in mij met kracht, o Heer,
ook in mij,
ook in mij,
werk ook door uw kracht in mij.
Liefde Gods zo rein en krachtig,
bloed van Jezus, rijk en vrij.
Gods genade, sterk en machtig,
o verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
o verheerlijk U in mij.

Lied 04
Titel: Gods zegen bidden we je toe
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Wouw - St. lambertuskerk
Tekst
Gods zegen bidden wij je toe
Hijzelf gaat steeds vooraan
hoe ook je weg zal gaan
Geen mens weet waar en wat en hoe
toch mag je altijd hopen
God doet de toekomst open
Je hebt in liefde trouw beloofd
een zwak en kwetsbaar woord
is hier door ons gehoord
Ontvang de vlam die nimmer dooft
vuur uit Gods hart ontsproten
Hij houdt ons ja omsloten

Lied 05
Titel: Machtig God, sterke Rots
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk
Tekst
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Lied 06
Titel: Lied van verlangen
Arrangement: Jaap Kramer, Marco den Toom
Eerste componist: Traditional
Tweede componist: Meindert W. Kramer
Uitvoerende: Nathanael Middelkoop & Soli Deo Gloria
Uitvoering: Koor- en samenznag
Opname: Dordrecht - Grote Kerk
Tekst
In 't huis mijns Vaders zijn op Gods tijd,
voor al zijn kind'ren plaatsen bereid.
Wijd open staat de poort, die leidt naar 't zalig oord,
vreugde is ons bereid in eeuwigheid.
Naar 't huis mijns Vaders verlangt mijn geest,
met al Gods kind'ren op 't bruiloftsfeest!
De paarlen poorten noodt, waar zonde is noch dood,
hoe heerlijk zal dat zijn, bij Jezus mijn!
In 't huis mijns Vaders, door Hem bereid,
is Jezus Koning in eeuwigheid.
Wijd open staat die poort, die leidt naar 't zalig oord,
vreugde is ons bereid in eeuwigheid.

Lied 07
Titel: Toen eenmaal God terneder kwam
Arrangement: Edwin Vooijs
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Chantibelle & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Dordrecht - Grote Kerk
Tekst
Toen eenmaal God terneder kwam,
kwam Hij in toorn en gloed,
half duisternis, half witte vlam,
de wolken voor zijn voet.
Maar liefelijk en zacht gezind,
komt Hij de tweede keer.
Zo teder als de morgenwind,
daalt nu zijn duif terneer.
Kom Heer, kom wijsheid, liefde, kracht,
kom in het oor, o Geest,
en red, Heer, door uw overmacht,
wie U bemint of vreest.

Lied 08
Titel: Als 't bazuingeschal
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Soli Deo Gloria & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Dordrecht - Grote Kerk
Tekst
Als 't bazuingeschal des Heren klinkt
en Jezus' komst is daar,
als de stem van de Archangel klinkt in ’t rond,
en de lucht vervuld is met 't gezang der heil'ge eng'lenschaar,
siddert gans de schepping in die heil'ge stond.
Als 't bazuingeschal des Heren,
als 't bazuingeschal des Heren,
als 't bazuingeschal des Heren,
wordt gehoord, zijt gij dan voor zijn komst bereid.
Als 't bazuingeschal des Heren al zijn kind'ren op deez' aard,
die nog leven, in een punt des tijds omkleedt.
En Hij allen die in Christus zijn, voor eeuwig thuis vergaart,
broeder, zuster, zijn wij voor die stond gereed?
Als 't bazuingeschal des Heren,
als 't bazuingeschal des Heren,
als 't bazuingeschal des Heren,
wordt gehoord, zijt gij dan voor zijn komst bereid.

Lied 09
Titel: Leid mij Heer
Arrangement: Edwin Vooijs
Eerste componist: S.S. Wesley
Tweede componist: Edwin Vooijs
Uitvoerende: Chantibelle
Uitvoering: Koorzang
Opname: Dordrecht - Grote Kerk
Tekst
Leid mij Heer,
leid mij naar uw heiligdom.
Wijs mij de weg,
die ik moet gaan.
Leid mij Heer,
eid mij naar uw heiligdom.
Wijs mij de weg,
die ik moet gaan.
U bent mijn weg, Heer,
U Heer bent mijn vrede,
bij U vind ik rust
en geborgenheid.
U bent mijn weg, Heer,
U Heer bent mijn vrede,
bij U vind ik rust
en geborgenheid.

Lied 10
Titel: Zie, Ik maak alle dingen nieuw
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Tweede componist: Ds. Wim Kok
Uitvoering: Samenzang
Opname: Dordrecht - Grote Kerk
Tekst
Zie, Ik maak alle dingen rein,
vernieuwd zal heel de schepping zijn.
Nooit heeft zij zo geblonken,
in Christus is het reeds geschied,
wat Hij volbracht, gaat nooit teniet,
zelfs is de zee verdronken.
Het Nieuw Jeruzalem daalt neer,
als bruid getooid voor God, haar Heer.
Hij zal haar tranen drogen.
Geen dood, geen rouw volgt haar nog na.
De Alfa en de Omega,
elk moet zijn Naam verhogen.

Lied 11
Titel: Kom, Heil'ge Geest
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Tweede componist: Ad den Besten
Uitvoerende: Chantibelle, Soli Deo Gloria & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenznag
Opname: Dordrecht - Grote Kerk
Tekst
Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, Lichtengel, in de nacht,
van onze geest, verward en trots.
Waar Gij niet zijt, is het bestaan,
is alle denken, alle doen,
zo leeg en woest, zo dood, als toen,
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.
Er is geen licht dan waar Gij zijt,
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,
geen leven, dan waar Gij het wekt,
in een gemis dat naar U schreit.
Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U,
kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.
O Heil'ge Geest, wij zijn verblijd,
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond,
ten teken dat Gij bij ons zijt.

Lied 12
Titel: Hoor Gij ons aan
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: C. Bach
(Nederlandse) Tekst: E L Smelik
Uitvoering: Samenzang
Opname: Steenwijk - Grote Kerk
Tekst
Hoor Gij ons aan
Wij heffen onze handen
kom Gij tot ons, neem onze offeranden
waarmee wij dankbaar voor U staan
Gij spreekt ons aan
Ge hebt de mens verkoren
aan deze plaats doet Gij uw woorden horen
hier zijt Gij, want hier woont uw naam
O, antwoord Gij
als wij tezamen bidden,
daal neder uit uw hoogte in ons midden
In uw vergeving wonen wij

Lied 13
Titel: Stil, mijn ziel wees stil
Arrangement: Jaap Kramer
Eerste componist: Keith & Kristin Getty
Tweede componist: Stuart Townend
Uitvoerende: HQ koor & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Dordrecht - Grote Kerk
Tekst
Stil, mijn ziel, wees stil, en wees niet bang,
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds, Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.
Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af,
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op hem en hef je schild,
tegen de pijlen van verleiding.
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.
Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los,
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht,
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.

Ik rust in U alleen.
Ik rust in U alleen.

Lied 14
Titel: Gez. 235 : 1 en 2
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Evert Louis Smelik
Uitvoering: Samenzang
Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk
Tekst
In bidden en in smeken
maak onze harten één
Wij hunkren naar een teken
o, laat ons niet alleen
De Heiland is getreden
aan 's Vaders rechterhand
wij wachten hier beneden
de gaven van zijn hand
Wijd open staan de deuren
nu is de toegang vrij
Voor wie verweesd hier treuren
is Jezus' hulp nabij
Al dreigen nog gevaren
al wacht ons kruis en strijd
de Geest zal ons bewaren
de Geest, die troost en leidt

Lied 15
Titel: Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Arrangement: Martin Zonennberg
Eerste componist: Teake Pebesma
(Nederlandse) Tekst: Enny Ijskes
Uitvoering: Samenzang
Opname: Rotterdam / Laurenskerk
Tekst
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als Jezus weer zal komen op de wolken,
Als al wat leeft, de natiën, de volken,
Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen,
Als volken niet gescheiden meer door grenzen,
Zich zullen scharen onder Christus' vlag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als heel de schepping zal gezuiverd wezen
Als d`aarde zal vernieuwd zijn en genezen,
Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen
En in het nieuw Jeruzalem doet wonen
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag.

