Lied 01
Titel: Wees mijn verlangen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Mary Elizabeth Byrne & Eleanor Henrietta Hull
(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman
Uitvoerende: Maria den Hertog
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
Leer mij U kennen in vreugde en smart
Laat mijn gedachten op U zijn gericht
wakend of slapend, vervuld van Uw licht
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer
dat ik in U blijf en U in mij, Heer
U als mijn Vader en ik als Uw kind
dat in Uw armen geborgenheid vindt
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens
Bij U te wonen is al wat ik wens,
Met als beloning dat ik op U lijk
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk
Hemelse Koning, die het kwaad overwon
Als ik daar kom in het licht van Uw zon
Stralend van vreugde, getooid als een bruid
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
Stralend van vreugde, getooid als een bruid
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

Lied 02
Titel: Rots-medley
a. Ik heb vaste grond gevonden b. Vaste Rots van mijn behoud c. Machtig God, sterke Rots
Eerste componist: a. Johannes Balthasar König b. J. van de Waals c. G. Bonov & F. Hernandez
(Nederlandse) Tekst: a. Joannes Decker Zimmerman c. Rikkert Zuiderveld
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
a.
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.
b.
Vaste Rots van mijn behoud
als de zonde mij benauwt
laat mij steunen op uw trouw,
;aat mij rusten in uw schaûw,
waar het bloed door U gestort
mij de bron des levens wordt
c.
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard’ en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid
Prijst Hem tot in eeuwigheid
Lam van God, hoogste Heer
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid
Prijst Hem tot in eeuwigheid

Lied 03
Titel: Zend uw licht en waarheid
Eerste componist: Martin Zonnenberg
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Reformatie koor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
Geduchte God, hoor mijn gebeden
o God hoor mijn gebeden.
koor
Geduchte God, hoor mijn gebed
Zend Heer uw licht en waarheid neder
uw licht en waarheid neder
uw licht en waarheid neder
en breng mij door die glans geleid
tot uw gewijde tente weder
dan klimt mijn ziel
dan klimt mijn ziel
ten berge van uw heiligheid
waar mij uw gunst verbeidt
Dan ga ik op tot Gods altaren,
tot God, mijn God, de bron van vreugd.
Dan zal ik juichend stem en snaren
ten roem van zijne goedheid paren,
die na kortstondig ongeneugt
mij eindeloos verheugt.

Lied 04
Titel: God van liefde, God van trouw
Eerste componist: Eelco Vos
(Nederlandse) Tekst: Eelco Vos
Uitvoerende: The Psalmproject
Uitvoering: Band en samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
God van liefde, God van trouw,
U die alles schiep
mij ook maakte, mij hier ziet
mij in ’t leven riep
In de stilte, in de storm
bent U om me heen
God van liefde, God van trouw
U bent nooit alleen
God van vrede, God van recht
van gerechtigheid
U die mij beschermt, vergeeft
mij van schuld bevrijdt
Slaan de golven om mij heen
Heer u bent erbij
God van liefde, God van trouw
U ziet om naar mij
In de stilte, in de storm
bent U om me heen
God van liefde, God van trouw
U laat nooit alleen

Lied 05
Titel: Cantate ‘Een vaste Burcht’
Eerste componist: Jorrit Woudt
(Nederlandse) Tekst: Maarthen Luther & Vertaling door Anka Brands
Uitvoerende: Maria den Hertog & Formatiekoor
Uitvoering: Solo, koor en samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
Geen mensenkind kan hem verslaan
‘t was gauw voor ons verloren
als Hij niet in de bres zou staan
de held door God verkoren
Die Heiland, u weet
dat Hij Christus heet.
De Heer, groot in kracht
staat boven elke macht
Gods koninkrijk gaat komen

Lied 06
Titel: a. Heer, ik hef mij hart en handen b. Here maak mij uwe wegen c. Psalm 25
Eerste componist: a. Traditional b. Loys Bourgeois c. Eelco Vos
(Nederlandse) Tekst: a,b,c. Traditional
Uitvoerende: Ars Musica & Psalmproject
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
a.
Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.
b.
Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
vanaf rechts leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’ uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer
laat mij trouw uw wet betrachten
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
‘k blijf U al den dag verwachten.
c.
Here maak mij uwe wegen
door uw woord en geest bekend
Leer mij hoe die zijn gelegen
en waarheen G’ uw treden bent
Leid mij in uw rechte licht
laat mij trouw uw wet betrachten
want u bent mijn heil o Heer
blijf u alle dag verwachten

Lied 07
Titel: Psalm 84 : 1 en 3
Arrangement: Claude Goudimel
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Ars Musica
Uitvoering: Koorzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer
het huis waar gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend u ontmoet
die leven zijt en leven doet
Welzalig die uit uw kracht leeft
die naar uw tempel zich begeeft
Zijn hart wijst hem de rechte wegen
Zij trekken op van overal
En gaat het door het dorre dal
dan valt op hen een milde regen
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontijn.

Lied 08
Titel: Psalm 150
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional & Willem van Suijdam
(Nederlandse) Tekst: Willem van Suijdam
Uitvoerende: Reformatiekoor
Uitvoering: Koorzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
Looft God, looft Hem overal
Looft de Koning van ‘t heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.
Praise ye the Lord
halleluja, praise His power
praise Him omnipotent,
halleluja, praise His name
Praise ye the Lord,
halleluja, praise His greatness,
praise Him with harp and cymbal
let voices shake the ground
Hef, bazuin, uw gouden stem
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

