Medewerkenden/muzikanten
Roder Jongenskoor
o.l.v. Rintje te Wies
Henk de Vries, orgel (Roder Jongenskoor)
Northern Voices
o.l.v. Edwin Velvis
Chloë Elsenaar, viool
Yvonne Galama, trompet/bugel
Bob Koertshuis, trompet
Pieter Mark Kamminga, pauken/klein slagwerk
Harm Hoeve, orgel
Martin Zonnenberg, leiding samenzang

Lied 01
Titel: O hoofd vol bloed en wonden
Arrangement: Harm Hoeve
Eerste componist: Hans Leo Hassler
(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoering: Samenzang
Opname: Groningen - Martinikerk
Tekst:
O hoofd vol bloed en wonden,
bedekt met smaad en hoon,
o hoofd zo wreed geschonden,
uw kroon een doornenkroon,
o hoofd eens schoon en heerlijk
en stralend als de dag,
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk
Ik groet U vol ontzag
Wanneer ik eens moet heengaan
ga Gij niet van mij heen,
laat mij dan niet alleen gaan
niet in de dood alleen.
Wees in mijn laatste lijden,
mijn doodsangst, mij nabij.
O God, sta mij terzijde,
die lijdt en sterft voor mij.

Lied 02
Titel: Er is een dal hier ver vandaan
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: William Horsley
(Nederlandse) Tekst: Ad van Rhee
Uitvoerende: Northern Voices
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Groningen - Martinikerk
Tekst:
Er is een dal, hier ver vandaan
daar ligt een Lam, dat schreit
Het is gewond en aangedaan,
tot stervens toe bereid
Hij stierf aan ’t kruis voor al het kwaad
bedreven door de mens
verdroeg de pijn, ’t was naar Gods raad
ja, zelfs Zijn eigen wens
Zo zijn wij zeker van het Heil,
verworven door zijn moed
Hij schenkt Zijn liefde zonder peil
dankzij Zijn dierbaar bloed
O mens, volg Hem dan altijd na
heb lief, uw leven lang
Hem die u schonk van Zijn genâ
Zingt Hem een lof gezang

Lied 03
Titel: Geen liefde zo wonderlijk
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Adoniram Gordon
(Nederlandse) Tekst: Wim Kok
Uitvoering: Samenzang
Opname: Groningen - Martinikerk
Tekst:
Geen liefde zo wonderlijk
Uw liefde voor mij.
Geen liefde zo ruim en rijk
ik kan er niet bij.
Uw liefde, o Vader,
is onverklaarbaar groot
uit liefde gaf Gij Uw Zoon
zelfs over tot de dood.
Geen liefde zo wonderlijk
Uw liefde voor mij.
Geen liefde rijkt verder
en is zo nabij.
Uw liefde, o Jezus,
is mij te wonderbaar;
uit liefde stierf Gij aan 't kruis
en liet mijn zonden daar
Geen liefde zo wonderlijk
Uw liefde voor mij.
Geen liefde is inniger
en maakt werk'lijk vrij.
Uw liefde, o Heil'ge Geest
verbrak al mijn verweer
uit liefde won Gij mij in
voor Jezus als mijn Heer

Lied 04
Titel: Alles wat over ons geschreven is
Arrangement: Rintje te Wies
Eerste componist: Frits Mehrtens
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard
Uitvoerende: Roder Jongenskoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Groningen - Martinikerk
Tekst:
Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.
Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.
Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem

Lied 05
Titel: Aanschouw het Lam
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: B. Veenstra-Flipse
Uitvoering: Samenzang
Opname: Groningen - Martinikerk
Tekst:
Aanschouw de Schepper van ’t heelal
genageld aan het hout,
o liefde, Godd'lijk onbegrensd,
’t was al voor uw behoud.
Ja ik geloof, ja ik geloof
dat Jezus voor mij stierf
en dat Hij aan het smaad’lijk kruis
mijn eeuwig heil verwierf
Zie hoe de Man van smarten lijdt
eenswillend toch met God,
met welk een eindeloos geduld
verdraagt Hij smaad en spot.
Ja ik geloof, ja ik geloof
dat Jezus voor mij stierf
en dat Hij aan het smaad’lijk kruis
mijn eeuwig heil verwierf
Maar dan verwint Hij dood en graf
genade, wondergroot!
O liefde, teer en onbegrensd,
ja sterker dan de dood
Ja ik geloof, ja ik geloof
dat Jezus voor mij stierf
en dat Hij aan het smaad’lijk kruis
mijn eeuwig heil verwierf

Lied 06
Titel: Jezus is ons licht en leven
Arrangement: Godfrey Sampson
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Hendrik Pieterson
Uitvoerende: Northern Voices
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Groningen - Martinikerk
Tekst:
Jezus is ons licht en leven
Hij, die, aan het kruis geheven
met zijn bloed ons heeft gekocht
heeft nu vorstlijk overmocht
Hij kan niet gebonden wezen
als een held is Hij verrezen
hele koor inzet sopranen
Halleluja! Halleluja
Hij heeft ridderlijk gestreden
hel en duivel neergetreden
woedt de vijand nog zo zeer
schaden kan hij ons niet meer
Sion moet Hem dank bewijzen
en met luider stemme prijzen
Halleluja! Halleluja
't Leven heeft de dood verslonden
wat geboeid is, wordt ontbonden
Dood, waar is uw overmacht,
waar uw prikkel, waar uw kracht
's Heren vrijgekochten hopen
want de hemel gaat hun open
Halleluja! Halleluja

Lied 07
Titel: Jesus remember me
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Jacques Berthier
Uitvoering: Samenzang
Opname: Groningen - Martinikerk
Tekst:
Jezus, herinner mij
als U ingaat in uw koninkrijk
Jezus, herinner mij
als U ingaat in uw koninkrijk
Jesus, gedenk' an mich
wenn Du kommst mit deinem Reiche
Jesus, gedenk' an mich,
wenn Du kommst mit deinem Reiche
Jesus remember me
when you come into your kingdom
Jesus remember me,
when you come into your kingdom
noe
noe
noe
noe

Lied 08
Titel: O kostbaar kruis
Arrangement: Rintje te Wies
Eerste componist: Edward Miller
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard
Uitvoerende: Roder Jongenskoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Groningen - Martinikerk
Tekst:
O kostbaar kruis, o wonder Gods
waaraan de Prins der glorie stierf
ik wil om U zijn zonder trots
ik acht verlies wat ik verwierf
En door zijn dood en door zijn bloed
is nu de wereld dood voor mij
Ik ben gestorven, maar voor goed
van heel de dode wereld vrij
De aarde zelf is veel te klein
voor wie U waarlijk loven wil.
Uw liefde is een groot geheim,
zij vraagt geheel mijn hart en ziel

Lied 09
Titel: Christus onze Heer verrees
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditonal
Uitvoering: Samenzang
Opname: Groningen - Martinikerk
Tekst:
Christus, onze Heer, verrees
halleluja
Heilge dag na angst en vrees,
halleluja
Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja
Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja
heeft verzoening ons bereid,
halleluja
Nu is Hij der heemlen Heer,
halleluja
Eng’len juublen Hem ter eer,
halleluja

