Lied 01
Titel: Praise, my soul, the King of heaven
Eerste componist: John Goss
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard
Uitvoerende: Sacramentskoor & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Breda - Grote Kerk
Tekst
Loof de Koning, heel mijn wezen,
Gij bestaat in Zijn geduld,
want Uw leven is genezen
en vergeven is Uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.
Praise Him for His grace and favour,
to our fathers in distress.
Praise Him still the same as ever,
slow to chide, and swift to bless.
Alleluja, alleluja,
glorious in His faithfulness.
Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons,
van de boze en zijn macht.
Looft Uw Heiland, looft Uw Heiland,
die het licht is in de nacht.
Angels, help us to adore Him,
ye behold Him face to face.
Sun and moon bow down before Him,
dwellers all in time and space.
Alleluia, Alleluia,
praise with us the God of grace.

Lied 02
Titel: De dag door Uwe gunst ontvangen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: C.C. Scholefield
Tweede componist: Jacqueline E. van der Waals
Uitvoerende: Ichthus Cantorij, Christelijk Mannenkoor Lelystad & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst
De dag, door Uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt
en dankbaar klinken onze zangen,
tot U, die 't licht en 't duister maakt.
Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.
Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden,
gezongen en gesproken wordt.
Voorwaar, de aarde zal getuigen,
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al Uw schepselen zich buigen,
voor Uwe liefd' en majesteit.

Lied 03
Titel: Psalm 68: 7 en 12
Arrangement: Henk van der Maten
Eerste componist: Traditional
Tweede componist: Willem Barnard
Uitvoering: Samenzang
Opname: Brielle - St. Catharijnekerk
Opnamedatum: 25 februari 2014
Tekst
God zij geprezen met ontzag,
Hij draagt ons leven dag aan dag,
Zijn naam is onze vrede,
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen,
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen,
ons aan de dood ontkomen.
Gij mogendheden, zing een lied,
zing Hem die koninklijk gebiedt,
hier en in alle landen,
Hij heft Zijn stem, een stem van macht,
Uw sterkte zij Hem toegebracht,
strek tot Hem uit Uw handen.
Zijn heerlijkheid en hoog bevel,
staan wakend over Israël,
geen wankeling gedogend.
Doorluchtig is Uw majesteit,
geef aan Uw volk standvastigheid,
o Here God hoogmogend.

Lied 04
Titel: Grote God wij loven U
Arrangement: Klaas Jan Mulder
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Mannenkoor & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Leeuwarden - Bonifaciuskerk
Tekst
Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken.
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart ten allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.
Alles wat U prijzen kan,
U, de eeuw’ge ongeziene.
Looft uw liefd’ en zingt er van,
alle eng’len die u dienen,
roepen U nooit lovensmoe,
heilig, heilig, heilig toe.
Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen!
Eeuwig blijft uw trouw bestaan,
laat ons niet verloren.

Lied 05
Titel: Door de nacht van strijd en zorgen
Arrangement: Eeuwe Zijlstra
Eerste componist: John Stainer
Uitvoerende: Roden Girl Choristers & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Groningen - Martinikerk
Tekst
Door de nacht van strijd en zorgen,
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.
Lied’ren zingend vol vertrouwen,
tot in het voltooide licht,
broeder, broeder zal aanschouwen,
staande voor Gods aangezicht.
Door de nacht leidt ons ten leven,
licht dat weerlicht overal,
dat ons blinkend zal omgeven,
als ons God ontvangen zal.
In ons hart is dit de luister,
dit de liefde die ons leidt,
op de kruistocht door het duister,
naar de lichte eeuwigheid.

Lied 06
Titel: Middelpunt van ons verlangen
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Mannenkoor Albatros & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Groningen - Martinikerk
Tekst
Middelpunt van ons verlangen,
trooster van 't ontrust gemoed,
Jezus, onze dankb're zangen,
loven Uwe liefdegloed.
Gij woudt van de hemel dalen,
op deez' diep bedorven aard',
en voor ons de schuld betalen,
die ons bang gemoed bezwaart.
Liefde, met wat medelijden,
zaagt Gij Adams kind'ren aan,
voor die zondaars woudt Gij strijden,
om hen van de vloek t' ontslaan.
Ja, Gij storttet bloed en tranen,
in het bang Gethsémane,
om voor ons de weg te banen,
naar 't gewest van rust en vree.
Liefd', in U is al ons leven,
doorkijkje
Gij, Gij zijt ons hoogste goed.
Ja, Uw kruis heeft ons gegeven,
wat ons eeuwig leven doet.
O, hoe zijn w' aan U verbonden,
Jezus, Redder, 's Vaders Zoon,
onze harten, onze monden,
juichen dankbaar tot Uw troon.

Lied 07
Titel: Abba Vader
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: David Bilbrough
Uitvoering: Samenzang
Opname: Groningen - Martinikerk
Tekst
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen,
dat mijn wil voor eeuwig zij,
d'Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
laat mij nimmer gaan,
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.

Lied 08
Titel: O grote God die liefde zijt
Eerste componist: Johann Schop
Tweede componist: Jan Wit
Uitvoerende: Roden Girl Choristers & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Groningen - Martinikerk
Tekst
O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd,
ons aan Uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons Uw woord bewaren,
Uw waarheid openbaren.
Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in Zijn stervensnood,
Uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht,
waar liefde wordt gegeven,
wij uit Uw liefde leven.

Lied 09
Titel: Alle volken looft de Here
Arrangement: Eeuwe Zijlstra
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Groningen - Martinikerk
Tekst
Alle volken, looft de Here,
aarde, zing een vrolijk lied.
Juicht nu allen, geeft Hem ere,
Hij vergeet de Zijnen niet.
In het beurtgezang der sferen,
in des afgronds bange kreet,
ruist de lof, de lof des Heren,
die de Zijnen niet vergeet.
Uit Hem vloeien alle krachten,
tot Hem stijg' der aarde lied.
Zalig, wie de Heer verwachten,
Hij vergeet de Zijnen niet.
Smelt dan samen, Hem ter ere,
diept' en hoogheid, lust en leed,
in het loflied aan de Here,
die de Zijnen niet vergeet.

Lied 10
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 11
Titel: Zoekt eerst het Koninkrijk van God
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: Karen Lafferty
Uitvoerende: Reni & Elisa Krijgsman
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Wouw - St Labertuskerk
Tekst
Zoek eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid
En dit alles krijgt u bovendien
hallelu, halleluja
Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja
Men kan niet leven van brood alleen
maalr van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt
halelu, halleluja
Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja
Bid en u zal gegeven zijn
zoekt en gij zult hem zien
Klopt en de deur zal voor u open gaan
hallelu, hallelujah
Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja

Lied 12
Titel: Jezus Hij is Koning
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Delft - Nieuwe Kerk
Tekst
Jezus, Hij is Koning,
Jezus, Hij is Koning,
Koning van het gans heelal.
Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof:
Jezus, Hij is Koning!
Jezus heeft ons vrijgekocht,
Jezus heeft ons vrijgekocht,
vrijgekocht door 't dierbaar bloed.
Ja, diep in mijn hart, leeft dit geloof:
Jezus heeft ons vrijgekocht.
Jezus, Hij zal komen,
Jezus, Hij zal komen,
komen zal Hij met gejuich.
Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof:
Jezus, Hij zal komen.

Lied 13
Titel: Hij is Koning en Heer
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Gerrit Koele
(Nederlandse) Tekst: Gerrit Koele
Uitvoerende: Gemegde Koren
Uitvoering: Koorzang
Opname: Grote Kerk - Harderwijk
Tekst
Heer en God, groot in macht
wat is uw woning mooi
Ik verlang om bij u te komen
mijn hart en ziel
roept uit naar u, naar u,
mijn God die leeft
De mus en de zwaluw, zie ze nestelen
wat wordt hun woning mooi
ook deze vogels mogen komen
bij u o Heer, bij u o Heer
mijn koning en mijn God
U bent mijn koning en Heer
U bent mijn koning en Heer
Zalig zijn de mensen, die wandelen
op uw wegen
Die in de nacht van hun leven
op u vertrouwen op u alleen
U geeft krachten keer op keer
zij zien u als hun heer
U beschermt hen telkens weer
U bent hun koning en Heer
U bent hun koning en Heer
U bent hun koning en Heer
U bent hun koning en Heer
Heer en God, groot in macht
luister toch naar mijn gebed
God van Jacob, bescherm ons
Zie uit de hoge op ons neer
Een dag in uw huis is mij meer
dan duizend op een plaats
waar men u niet kent
waar men spot met uw naam
en uw liefde niet verstaat

geef vergeving Heer
aan allen Heer die leven naar uw wil
U bent voor hen een zon en schild
U bent voor hen een zon en schild
Een ieder die God vertrouwt
vindt in hem een koning en Heer
Hij is koning en Heer

Lied 14
Titel: Heel Uw koninkrijk
Eerste componist: Niek & Elbert Smelt, Tobias Plansoen
Tweede componist: Hans Maat
Uitvoerende: Sela
Uitvoering: Koorzang
Opname: Zwolle - Grote- of St. Michaelskerk
Tekst
Heel Uw Koninkrijk, is Gods werkelijkheid,
ligt dichtbij, is niet vergezocht.
Heel Uw Koninkrijk, ligt in een ieders bereik,
waar we leven in vreugde en vrede met God!
Deel je brood met de armen en troost in elk verdriet.
Help de hulpeloze ander die de wereld niet ziet.
Laat de vluchteling maar komen,
van huis en haard beroofd.
Geef je hoop aan deze wereld,
als een daad van geloof!
Heel Uw Koninkrijk, is Gods werkelijkheid,
ligt dichtbij, is niet vergezocht.
Heel Uw Koninkrijk, ligt in een ieders bereik,
waar we leven in vreugde en vrede met God!
Wie al oud is zal dromen,
wie jong is gaat het zien,
hoe het koninkrijk zal komen,
ook als velen niet zien.
Laat het Woord een helder baken,
voor heel je leven zijn.
Doe de wil van God de Vader,
totdat Jezus verschijnt.
Heel Uw Koninkrijk, is Gods werkelijkheid,
ligt dichtbij, is niet vergezocht.
Heel Uw Koninkrijk, ligt in een ieders bereik,
waar we leven in vreugde en vrede met God!
Droog onze tranen en deel hier onze pijn.
Kom bij ons wonen, voor altijd.
Het einde is gekomen, uw rijk komt dichterbij.
Kom bij ons wonen, voor altijd.
Heel Uw Koninkrijk, is de koning te rijk,
viert het feest ter ere van God.
Heel Uw Koninkrijk is vol glorie en eer,
waar wij stralen als sterren en dansen voor God,
waar wij stralen als sterren en dansen voor God.

