Lied 01
Titel: Prijst Hem, Prijst Hem
Arrangement: M den Toom
Eerste componist: F J Crosby
Copyrights: © Unisong Music Publishers B.V.
Uitvoerende: Samenzang
Opname: Leiden - Hooglandse Kerk
Tekst
Prijst Hem, prijst Hem
Jezus, de machtige Redder
Roemt zijn liefde, eeuwig en wereldwijd
Kroont Hem, kroont Hem
engelen, vol van zijn glorie
Brengt Hem hulde, sterkte en heerlijkheid
Als een herder draagt Hij ons in zijn armen
waar Hij ons barmhartig zijn liefde geeft
Prijst Hem, prijst Hem
om zijn geweldige grootheid
Prijst Hem, prijst Hem
alles wat adem heeft
Prijst Hem, prijst Hem
Jezus, de machtige Redder.
Laat de hemel jubelen tot zijn eer
Jezus, Koning, Hij zal voor eeuwig regeren.
Kroont Hem, kroont Hem,
priester, profeet en Heer.
Als Hij wederkomt, schitterend in zijn glorie
buigt zich voor Hem al wat op aarde leeft
Prijst Hem, prijst Hem
om zijn geweldige grootheid
Prijst Hem, prijst Hem
alles wat adem heeft
Prijst Hem, prijst Hem
om zijn geweldige grootheid
Prijst Hem, prijst Hem
alles wat adem heeft

Lied 02
Titel: Liefde Gods
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: S Wesley
Copyrights: © Glorieklokken
Uitvoerende: Leidsche Cantorij
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Leiden - Hooglandse Kerk
Tekst
Liefde Gods die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat
kom in onze harten binnen
met uw milde overdaad
Jezus, één en al ontferming
daal vanuit de hoge neer
met uw heerlijke bescherming
in ons bevend hart, o Heer
God almachtig boven mate
Die zo nederig verscheen
Keer opeens terug en laat ons
Nooit meer, nooit meer hier alleen
Laat ons in de kerk U prijzen
Met uw heiligen omhoog
Tot in ’s hemels paradijzen
Wij u zien van oog tot oog
Wat Gij eenmaal zijt begonnen
O voltooi het: maak ons rein
tot de wereld is gewonnen
en in U hersteld zal zijn
tot wij eeuwig bij U wonen
schrijdende van licht tot licht
leggend onze gouden kronen
zingend voor uw aangezicht

Lied 03
Titel: Geef vrede, Heer, geef vrede
Arrangement: M den Toom
Eerste componist: S Wesley
Copyrights: © Words: Joh. de Heer & Zn.
Uitvoerende: Samenzang
Opname: Leiden - Hooglandse Kerk
Tekst
Geef vrede, Heer, geef vrede
de wereld wil slechts strijd
Al wordt het recht beleden
de sterkste wint het pleit
Het onrecht heerst op aarde
de leugen triomfeert
ontluistert elke waarde
o red ons sterke Heer
Geef vrede, Heer, geef vrede
de aarde wacht zo lang
er wordt zo veel geleden
de mensen zijn zo bang
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen
Geef vrede, Heer, geef vrede
bekeer ons felle hart
Deel ons uw liefde mede
die onze boosheid tart
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt
Maak ons een levend teken
uw vrede wint de strijd

Lied 04
Titel: Het paradijs
Arrangement: B Noteboom
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Confianza
Uitvoering: Koorzang
Opname: Leiden - Hooglandse Kerk
Tekst
Met heimwee en diep verlangen
droom ik van het paradijs
Hoe het was en eens zal worden
aan het einde van mijn reis
De levensboom zal bloeien
Alles leeft in balans en harmonie
Maar het mooiste van mijn droom is
dat ik mijn schepper zie
De wolf en het lam verblijven samen
in het ongeschonden land
Rust en vrede schitteren als een parel
liefde als een diamant
Eens zal die dag gaan komen
dat ik Jezus mijn koning zie
Dat ik niet meer hoef te dromen
Dit volmaakte dat eindigt niet
Eens zal die dag gaan komen
dat ik Jezus mijn koning zie
Dat ik niet meer hoef te dromen
Dit volmaakte dat eindigt niet

Lied 05
Titel: Psalm 136: 1,5 en 26
Arrangement: M den Toom
Eerste componist: R William
Uitvoerende: Studentenkoor Panoplia
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Leiden - Hooglandse Kerk
Tekst
Loof de Heer, want hij is goed
Halleluja
Trouw in alles wat Hij doet
Halleluja
Want zijn goedertierenheid
Halleluja
Zal bestaan in eeuwigheid
Halleluja
Geef de God der goden eer
Halleluja
Jubel voor der heren Heer
Halleluja
Hij doet wond'ren, Hij alleen
Halleluja
Trouw door alle tijden heen
Halleluja
Loof Hem die de hemel schiep
Halleluja
zijn verstand is grond'loos diep
Halleluja
Hij bereidde zee en land
Halleluja
Eeuwig houdt zijn liefde stand
Halleluja

Lied 06
Titel: Jubilate Deo
Eerste componist:
Uitvoerende: Leidsche Cantorij
Uitvoering: Koorzang
Opname: Leiden - Hooglandse Kerk
Tekst:

Lied 07
Titel: Ik wandel in het licht met Jezus
Arrangement: M den Toom
Eerste componist: Traditional
Copyrights: © Glorieklokken
Uitvoering: Samenzang
Opname: Leiden - Hooglandse Kerk
Tekst
Ik wandel in het licht met Jezus
het donk’re dal ligt achter mij
en 'k weet mij in Zijn trouw geborgen
Welk een liefdevolle vriend is Hij
Ik wandel in het licht met Jezus
en ik luister naar Zijn dierb’re stem
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem
Ik wandel in het licht met Jezus
geen duist’re wolk bedekt de zon,
en 'k kan niet anders, ‘k moet Hem prijzen,
Die de zonde in mij over won.
Ik wandel in het licht met Jezus
en ik luister naar Zijn dierb’re stem
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem
Ik wandel in het licht met Jezus
mijn ziel is Hem gans toegewijd
met Hem verrezen tot nieuw leven
volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid
Ik wandel in het licht met Jezus
en ik luister naar Zijn dierb’re stem
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem

Lied 08
Titel: Heerlijk is Uw naam
Arrangement: M den Toom
Eerste componist: P van Essen
Copyrights: © Unisong Music Publishers B.V.
Uitvoerende: Desciant Confianza
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Leiden - Hooglandse Kerk
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
Heilig lam van God
Heilig lam van God
Dat de zonde 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
Alle lof en eer
Jezus, Jezus
Waardig bent U, Heer
Jezus, Jezus
Waardig bent U, Heer

