Medley 1
1a. Hef je hoofd omhoog
Uitvoerenden: Solist Wouter Vink en samenzang
Tekst & muziek: Steven Fry
Copyright: © 1974 Birdwing Music Universal Music - Brentwood Benson Publishing
(Admin. door Small Stone Media)
Tekst
Hef je hoofd omhoog, want de Koning komt.
Buig nu voor Hem en aanbid Hem.
Zing hosanna voor de Heer.
Vol van heerlijkheid is zijn majesteit.
Breng nu ere aan de Here.
Hij, de Koning, komt
1b. Heerlijk is uw naam
Uitvoerenden: Soliste Maria den Hertog en samenzang
Tekst & muziek: Peter van Essen
Copyright: © Unisong Music Publishers B.V. (Admin. door Small Stone Media)
Tekst
Heerlijk is uw naam,
heerlijk is uw naam,
hoog verheven en vol van kracht,
heerlijk is uw naam.
Jezus, Jezus, heerlijk is uw naam.
1c. Daar ruist langs de wolken
Uitvoerenden: Solist Ariën Vink en samenzang
Tekst & muziek: Eduard Gerdes / H. Bishop / J. van Weelden
Copyright: © Joh. de Heer & Zn. (Admin. door Small Stone Media)
Tekst
Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ‘t hart.
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij die naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

1d. Heerlijk is uw naam
Uitvoerenden: Soliste Maria den Hertog en samenzang
Tekst & muziek: Peter van Essen
Copyright: © Unisong Music Publishers B.V. (Admin. door Small Stone Media)
Tekst
Heilig Lam van God, heilig Lam van God
dat de zonden der wereld droeg,
heilig Lam van God.
Jezus, Jezus, heilig Lam van God.
Waardig bent U Heer, waardig bent U Heer
alle macht en heerlijkheid
Waardig bent U Heer
Jezus, Jezus, waardig bent U Heer
1e. Hef je hoofd omhoog
Uitvoerenden: Solist Wouter Vink en samenzang
Tekst & muziek: Steven Fry
Copyright: © 1974 Birdwing Music /Universal Music - Brentwood Benson Publishing
(Admin. door Small Stone Media)
Tekst
Hef je hoofd omhoog, want de Koning komt.
Buig nu voor Hem en aanbid Hem.
Zing hosanna voor de Heer.
Vol van heerlijkheid is zijn majesteit.
Breng nu ere aan de Here.
Hij, de Koning, komt.
Hij, de Koning, komt.
Hij, de Koning, komt.

Medley 2
2a. Psalm 139
Tekst en muziek: Traditional
Uitvoerenden: Solist Wouter Vink en samenzang
Tekst
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
‘t ligt alles open voor uw ogen
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij heb mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.
2b. Heer, U bent altijd bij mij
Tekst & muziek: Marcel Zimmer
Uitvoerenden:Maria den Hertog
Tekst
Heer, U doorgrondt en kent mij
mijn zitten en mijn staan.
En U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend,
en waar ik ook naartoe zou gaan,
ik weet dat U daar bent/instr.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij,
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij,
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.
Heer, U doorgrondt en kent mij
want in de moederschoot
ben ik door U geweven,
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent,
en wat er ook gebeuren zal,

dat U steeds bij mij bent.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij,
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij,
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.
2c. Groot is Uw trouw
Tekst & muziek: W. M Runyan
Uitvoerenden: Suzanne van der Velde
Tekst
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart dat bewijst Gij ook nu
Groot is uw trouw, o Heer
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid/picc/fl1
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Medley 3
3a. Nobody knows
Tekts en muziek: Traditional
Uitvoerenden: Soliste Maria den Hertog en samenzang
Tekst
Nobody knows the trouble that I’ve seen.
Nobody knows but Jesus.
Nobody knows the trouble that I’ve seen.
Glory hallelujah.
Nobody knows the trouble that I’ve seen.
Nobody knows but Jesus.
Nobody knows the trouble that I’ve seen.
Glory hallelujah.
3b. Joshua fit the battle
Tekst & muziek: Traditional
Uitvoerenden: Solisten Suzanne van der Velde, Wouter en Ariën Vink en
samenzang
Tekst
Joshua fit the battle of Jericho,
Jericho, Jericho.
Joshua fit the battle of Jericho.
And the walls come tumblin’ down
Joshua fit the battle of Jericho,
Jericho, Jericho.
Joshua fit the battle of Jericho.
And the walls come tumblin’ down
You may talk about your king of Gideon.
You may talk about your men of Saul.
But they’re none like good old Joshua
At the battle of Jericho
Joshua fit the battle of Jericho, ‘
Jericho, Jericho.
Joshua fit the battle of Jericho.
And the walls come tumblin’ down
Now the Lord commanded Joshua:
‘I command you and obey you must:
You just march straight to those city walls.
And the walls will turn to dust.’
Joshua fit the battle of Jericho,
Jericho, Jericho.
Joshua fit the battle of Jericho.

And the walls come tumblin’ down
The ram sheep horns began to blow.
And the trumpets began to sound.
And Joshua commanded: ‘Now children shout!’
And the walls came tumbling down
Joshua fit the battle of Jericho,
Jericho, Jericho.
Joshua fit the battle of Jericho.
And the walls come tumblin’ down
Joshua fit the battle of Jericho,
Jericho, Jericho.
Joshua fit the battle of Jericho.
And the walls come tumblin’ down.
And the walls come tumblin’ down.
And the walls come tumblin’
Down

4. Lichtstad met uw paarlen poorten
Tekst & muziek: Traditional
Uitvoerenden: Solisten Suzanne van der Velde, Wouter en Ariën Vink, Maria den
Hertog en samenzang
Tekst
Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond’re stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deez’ aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
luist’ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen:
in het nieuw Jeruzalem.
Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem
in die stad met paarlen poorten,
in het nieuw Jeruzalem
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
luist’ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen:
in het nieuw Jeruzalem.

5a. Zegen ons Algoede
Uitvoerenden: Soliste Maria den Hertog en samenzang
Muziek: Christian Gregor
Tekst: Jacqueline E van der Waals
Tekst
Zegen ons Algoede,
neem ons in Uw hoede.
En verhef Uw aangezicht,
over ons en geef ons licht
Stort op onze bede
in ons hart Uw vrede.
En vervul ons met de kracht,
van Uw Geest bij dag en nacht.
Amen, amen, amen
dat wij niet beschamen,
Jezus Christus onze Heer.
Amen, God, Uw naam ter eer.
5b. Ga nu heen in vrede
Muziek & tekst: E Elgar

Uitvoerenden: Solisten Suzanne van der Velde, Wouter en Ariën Vink, Maria den
Hertog en samenzang
Tekst
Ga nu heen in vrede
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden
samen met elkaar.
Aan uw daag’lijks leven,
uw gezin, uw werk,
wilt u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk.
Wilt u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden
Christus bij u thuis.
Dan is vanaf heden

Christus bij u thuis.

