Lied 01
Titel: Glorie aan God
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Mark Williams
(Nederlandse) Tekst: Jan Visser
Uitvoering: Samenzang
Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk
Tekst:
Glorie aan God
Glorie aan God
Glorie aan God
Glorie aan God
Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer
Hij ’s het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer
Glorie aan God
Glorie aan God
Glorie aan God
Glorie aan God
Heersen met Hem op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde, vervult ons met glorie.
Heilig en vrij alle tranen voorbij.
Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding
waardig het Lam,
waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer
Glorie aan
Glorie aan God
Glorie aan God
Glorie aan God

Lied 02
Titel: Psalm 116
Arrangement: Klaas Jan Mulder
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Interkerkelijk Mannenkoor Tholen
Uitvoering: Koorzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:
God heb ik lief, want
die getrouwe Heer
hoort mijne stem, mijn
smekingen, mijn klagen
Hij neigt zijn oor, ‘k roep
tot Hem al mijn dagen
Hij schenkt mijn hulp, hij
redt mij keer op keer
Ik lag geknield in
banden van de dood
Daar d’angst der hel mij
alle troost deed missen
Ik was benauwd
omringd door droefenissen
maar riep de Heer dus
aan in al mijn nood
Ik zal uw naam met
dankerkentenis
verheffen, U al
mijn geloften brengen
‘k Zal liefd’ en lof voor
U ten offer mengen
in ’t heiligdom waar
’t volk vergaderd is

Lied 03
Titel: Er is een land van louter licht
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Engelse traditional
Tweede componist: Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoering: Samenzang
Opname: Kapelle - Hervormde kerk
Tekst:
Er is een land van louter licht,
waar heil'gen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht,
in duisternis of pijn.
Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt,
ons van dat zalig land.
God, laat ons staan als Mozes hier,
hoog in Uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier,
zal scheiding voor ons zijn.

Lied 04
Titel: Psalm 84
Eerste componist: C. Hubert
Tweede componist: Jan Valkestijn
(Nederlandse) Tekst: Jan Valkestijn
Uitvoerende: Projectkoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Maasland - Oude Kerk
Tekst:
Gelukkig is de mens
die zijn vertrouwen in U stelt
o Heer van alle machten
Hoe vredig is het waar gij woont
Heer God van alle machten
Verlangen zal ik met hart en ziel
naar het huis waar U mij wacht
De vogel vindt een eigen nest
De zwaluw een plaats voor zijn jongen
Gelukkig de mens die woont bij U
Hij zal U loven zijn leven lang
Gelukkig is de mens
die zijn vertrouwen in U stelt
o Heer van alle machten
Trekken wij door een dorre woestijn
U maakt het tot een vallei vol bronnen
De lenteregen zegent het land
Zo trekken wij voort naar uw heilige stad
Heer van de machten, hoor mijn gebed
God van Jacob, luister naar mij
Bescherm ons, uw volk, dat u hebt geroepen
Zegen ons, die voor u staan
Gelukkig is de mens
die zijn vertrouwen in U stelt
o Heer van alle machten
Eer aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest
Zoals het was in het begin en nu en altijd
En in de eeuwen der eeuwen
Amen

Lied 05
Titel: Een uitgebluste ster, alleen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Andre F. Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Maasland - Oude Kerk
Tekst:
Een uitgebluste ster, alleen
door God en mens verlaten
een ster die valt – waarom, waarheen
Ik val in ongenade
Zon, bron van louter licht
de hemel gloort, de morgen daagt
licht, licht, een zee van licht
ik val – uw licht zal dragen
Er is in dit heelal een hand
die vangt als ik zal vallen
die draagt mij naar een hemels land
vol sterren, duizendtallen.
Zon, bron van louter licht
de hemel gloort, de morgen daagt
licht, licht, een zee van licht
ik val – uw licht zal dragen

Lied 06
Titel: Heilige Geest van U, o God/Spirit of the living God
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Daniel Iverson
(Nederlandse) Tekst: Ad van der Rhee
Uitvoerende: Projectkoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Maasland - Oude Kerk
Tekst:
Spirit of the living God
fall afresh on me
Spirit of the living God
fall afresh on me
Melt me, mold me
fill me, use me
Spirit of the living God
fall afresh on me
Spirit of the living God
fall afresh on me
Spirit of the living God
fall afresh on me
Melt me, mold me
fill me, use me
Spirit of the living God
fall afresh on me
Heilige Geest van U, o God
blijf mij steeds nabij
Heilige Geest van U, o God
ga steeds aan mijn zij
Raak mij, vorm mij
vul mij, werk in mij
Heilige Geest van U, o God
woon en werk in mij

Lied 07
Titel: Ik heb de vaste grond gevonden
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Johna Balthasar Konig
(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten
Uitvoering: Samenzang
Opname: Maasland - Oude Kerk
Tekst:
Ik heb de vaste grond gevonden
waarin mijn anker eeuwig hecht
de dood van Christus voor de zonden
van eeuwigheid als grond gelegd
Die grond zal onverwrikt bestaan
als aard’ en hemel ondergaan
Daarop wil ik gelovig bouwen
getroost, wat mij ook wedervaart
mij aan Gods vaderhart vertrouwen
wanneer mijn zonde mij bezwaart
Steeds vind ik daar opnieuw bereid
oneindige barmhartigheid

Lied 08
Titel: Now let us all praise God and sing
Arrangement: Martijn Zonnenberg
Eerste componist: Gordon Young
(Nederlandse) Tekst: Gordon Young
Uitvoerende: Projectkoor
Uitvoering: Koorzang
Opname: Maasland - Oude Kerk
Tekst:
Now let us all praise God and sing
Our great redeemer's praise
That we may all with one accord
Our joyful voices raise
Sing Alleluia, sing Alleluia
Sing Alleluia, sing Alleluia
All ye servants of the Lord
Praise Him forever
Sing Jehovah's mighty power
Praise Him forever
Sing of His righteousness
Praise Him forever
So let us all praise God and Sing
Our great Redeemer's praise
That we may all with one accord
Our joyful voices raise
Sing Alleluia, sing Alleluia
Sing Alleluia, sing Alleluia
Sing Alleluia

Lied 09
Titel: De Heer is mijn licht
Arrangement: André Bijleveld
Eerste componist: Ira David Sankey
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Interkerkelijk koor Desire uit Hoofddorp & Eleven
Uitvoering: Solo, koor en samenzang
Opname: Zutphen - Burgerzaal
Tekst:
De Heer is mijn licht en Zijn liefde is mijn steun,
't Zijn eeuwige armen, waar 'k veilig op leun.
Hij trok m' uit het duister, Zijn bloed kocht mij vrij,
Mijn ziel rust in Jezus, mijn Redder is Hij.
Mijn Redder is Hij, Mijn Redder is Hij,
Mijn ziel rust in Jezus, Mijn Redder is Hij.
Mijn zonde was groot, maar nog groter Zijn gena.
Hij troostte mijn ziel, bracht de hemel mij na;
Zijn bloed schonk verzoening,
mijn schuld betaalde Hij,
Hij brak al mijn banden, Hij maakte mij vrij.
Hij maakte mij vrij, Hij maakte mij vrij,
Hij brak al mijn banden, Hij maakte mij vrij.
Komt twijfel en vrees, 'k weet,
de Heer is aan mij zij,
En nadert de vijand, nog nader is Hij.
Hij is mij tot burcht en
tot schuilplaats t' allen tijd:
Bij Jezus ben 'k veilig in 't felst van de strijd.
In 't felst van de strijd, In 't felst van de strijd.
Bij Jezus ben 'k veilig, in 't felst van de strijd.
Hij maakte mij vrij, Hij maakte mij vrij,
Hij brak al mijn banden, Hij maakte mij vrij.
Hij maakte mij vrij, Hij maakte mij vrij,
Hij brak al mijn banden, Hij maakte mij vrij.
Ja, Jezus schenkt vrede, Zijn wil doen is genot,
'k Wijd daarom mijn leven, in dienst van mijn God.
En straks als de wereld verzinkt in de nacht,
Zal 'k opzien naar boven, daar 'k Jezus verwacht.
Daar 'k Jezus verwacht, Daar 'k Jezus verwacht.
Zal 'k opzien naar boven, Daar 'k Jezus verwacht.
De mensheid wordt steeds meer
in vrees en angst gehuld,
't Profetische Woord wordt steeds trouwer vervuld
Maar wat ook gaat wank'len,
Mijn Jezus wankelt niet
De Rots aller eeuwen, Mijn Kracht en mijn Lied.

Mijn Kracht en mijn Lied.
Mijn Kracht en mijn Lied
De Rots aller eeuwen, Mijn Kracht en mijn Lied.
Hij maakte mij vrij, Hij maakte mij vrij,
Hij brak al mijn banden, Hij maakte mij vrij.
Hij maakte mij vrij, Hij maakte mij vrij,
Hij brak al mijn banden, Hij maakte mij vrij.
Hij maakte mij vrij, Hij maakte mij vrij,
Hij brak al mijn banden, Hij maakte mij vrij.
Hij maakte mij vrij, Hij maakte mij vrij,
Hij brak al mijn banden, Hij maakte mij vrij.

Lied 10
Titel: O God van hemel zee en aard
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: John Bacchus Dykes
(Nederlandse) Tekst: Christopher Wordsworth
Uitvoering: Samenzang
Opname: Maasland - Oude Kerk
Tekst:
O God van hemel, zee en aard
U bent ons loflied eeuwig waard
O liefde nooit geëvenaard
U gaf het al
Als lente blij ons tegenlacht,
de zomer prijkt met bloemenpracht
en d’aren staan in volle dracht
U gaf het al
Wat wij ook gaven, U, o Heer
’t keert duizendvoudig tot ons weer
wij geven ’t enkel U ter eer
U gaf het al

Lied 11
Titel: Dank U Heer voor al wat leeft
Arrangement: Minne Veldman
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Andre F. Troost
Uitvoerende: Samenzang
Uitvoering: Samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst:
Dank U, Heer, voor al wat leeft
dank voor alles wat Gij geeft
voedsel, vreugde, overvloed
Gij zijt overstelpend goed
Dank U wel voor al wat groeide
wind en wolken, licht en lucht
velden vol van goede vrucht
dank dat duizend bloemen bloeiden
Armen in uw koninkrijk
zijn reeds U, de koning rijk
wie zachtmoedig is beërft
land waarin geen kind meer sterft
wie hier treurt mag binnentreden
wie een hart heeft recht en rein
zal daar zonder zorgen zijn
eindelijk een land van vrede

Lied 12
Titel: Voor de bloemen op de velden
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: George Bizet
(Nederlandse) Tekst: Martin Mans
Uitvoerende: Mannenkoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Doesburg - Martinikerk
Tekst:
Voor de bloemen op de velden
voor de vogels, voor al uw werken
die uw grote naam vermelden
zingen w’een jub’lend loflied trouwe Heer
Grote Schepper, Heer der heren
u komt toe, de lof, de dank en eer
Grote Schepper, Heer der heren
u komt toe, de lof, de dank en eer
Voor de storm en voor de stilte
Voor de zon en ook voor de regen
Voor het licht en voor het donker
mogen wij danken in een juichend koor
Grote Schepper, Heer der heren
u komt toe, de lof, de dank en eer
Grote Schepper, Heer der heren
u komt toe, de lof, de dank en eer
Voor uw liefde en genade
voor uw trouw, ja voor al uw daden
voor uw komst naar deze aarde
prijzen en loven wij uw naam ter eer
Halleluja, halleluja,
dank U, Vader, Zoon en Heil’ge Geest
Halleluja, halleluja,
dank U, Vader, Zoon en Heil’ge Geest

