Lied 01
Titel: Wat vlied of bezwijk
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Johannes Andreas Böhringer
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
Wat vlied’ of bezwijk’, getrouw is mijn God
Hij blijft aan mijn zij in ‘t wisselend lot
moog ‘t hart soms ook beven in ‘t heetst van de strijd,
zijn liefd’ en ontferming vertroosten altijd.
Als God mij vertroost, is ‘t kruis niet te
dan ken ik geen vrees in ‘t bangste gevaar,
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht.
Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw,
de rots mijner ziel, waar ‘k eeuwig op bouw.
Ik zal Hem nog prijzen in ‘t uur van mijn dood
dan rijst nog mijn loflied: `zijn goedheid is groot!

Lied 02
Titel: Een vaste burcht Cantate deel I
Eerste componist: Jorrit Woudt
(Nederlandse) Tekst: Maarten Luther & Anka Brands
Uitvoerende: Reformatiekoor
Uitvoering: Koorzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
Een vaste burcht
is onze God
Een vaste burcht
is onze God
een bolwerk in gevaren.
een bolwerk in gevaren.
Een vaste burcht
Een vaste burcht
is onze God.
Een vaste burcht is onze God,
wie aanvalt zal Hij weren.
Bij Hem, het hooggelegen slot
kan geen gevaar ons deren.
Steeds dreigt nog met wraak
Gods vijand, de draak.
Zijn wapentuig is de tirannie en list;
hij toont zich heer en meester

Lied 03
Titel: Psalm 46
Eerste componist: Claude Goudimel
Uitvoerende: Ars Musica
Uitvoering: Koorzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
God is een toevlucht t’ allen tijde
die ons uit nacht en dood bevrijdde.
Al zou de aarde ondergaan,
wij zien het zonder vrezen aan.
Al staat geen berg meer vast, al dreigen
de zeeën overhand te krijgen,
laat schuimend al hun golven slaan,
wij zien het zonder vrezen aan.
De Heer, de God der legerschare
is met ons hoedt ons in gevaren.
De Heer, de God van Jakobs zaad,
is ons een burg, een toeverlaat.

Lied 04
Titel: Here Jezus om uw woord
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: John Rudolf Ahle
(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten
Uitvoerende: Maria den Hertog
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in ‘t hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.
Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ‘t licht der waarheid.
‘t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.
O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Lied 05
Titel: Soli Deo Gloria
Eerste componist: Jorrit Woudt
(Nederlandse) Tekst: Ewoud Gosker
Uitvoerende: Reformatiekoor
Uitvoering: Koorzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
Ik doolde in het duister,
ontdaan van alle luister,
bevreesd en ongerust.
Maar Christus is gekomen,
Hij heeft mij aangenomen:
in sola fide vind ik rust
Wat kan ik Jezus geven
Ik vind in heel mijn leven
niets waar ik prat op ga.
Het is van weinig waarde,
wat ik vergaard’ op aarde
ik leef in sola gratia
Waar zal ik wijsheid zoeken
Is er onder de boeken
één die mijn angsten sust
De Geest Gods heeft geschreven,
Woord alleen schenkt leven
sola scriptura geeft mij rust
sola fide
en sola gratia
en sola scriptura
soli deo gloria

Lied 06
Titel: Lof zij de Heer
Arrangement: Peter Wildeman
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jan Wit
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ‘t licht als op adelaarsvleug’len geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
1Hij heeft zijn woord u gegeven.
Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon
heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.

Lied 07
Titel: Psalm 121
Eerste componist: Jan Pieterszoon Sweelinck
Uitvoerende: Ars Musica
Uitvoering: Koorzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
Vers les monts j’ai levé mes yeux
Pensant avoir d’enhaut
Le secours qu’il me faut
Mais en Dieu qui a fait les cieux
Et cette terre ronde
Maintenant je me fonde
Vers les monts j’ai levé mes yeux
Vers les monts j’ai levé mes yeux
j’ai levé mes yeux, mes yeux
Cuidant avoir d’enhaut
Le secours
Cuidant avoir d’enhaut
Le secours qu’il me faut
Mais en Dieu qui a faict les cieux
Et ceste terre ronde
Et ceste terre ronde
Et ceste terre ronde
Maintenant je me fonde
Maintenant je me fonde
Maintenant je me fonde
Mais en Dieu qui ha faict les cieux
Et ceste terre ronde
Et ceste terre ronde
Et ceste terre ronde
Maintenant je me fonde
Maintenant je me fonde
Maintenant je me fonde
* vertaling
Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

Lied 08
Titel: Bless the Lord
Eerste componist: Jacques Berthier
Uitvoerende: Maria den Hertog & alle koren
Uitvoering: Solo, koor en samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
Prijs de Heer, mijn ziel
en prijs zijn heil’ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel
die mij het leven geeft
Bless the Lord, my soul
and bless God’s holy Name.
Bless the Lord, my soul
who leads me into life
Bless the Lord, my soul
and bless God’s holy Name.
Bless the Lord, my soul
who leads me into life.
Bless the Lord, my soul
and bless God’s holy Name.
Bless the Lord, my soul
who leads me into life.
Prijs de Heer, mijn ziel
en prijs zijn heil’ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
die mij het leven geeft.

Lied 09
Titel: Psalm 113, Wie is als onze God
Eerste componist: Sandra McCraken
(Nederlandse) Tekst: Egbert van der Stouw
Uitvoerende: The Psalm Project
Uitvoering: Band
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
Halleluja , dienaars loof hem
loof de naam van de Heer
Prijs de naam van de Heer uw God
van nu tot in eeuwigheid
Van het rijzen van de zon
tot zij ondergaat
Loof de naam van de Heer, uw God
in de hemel en op aard
De Heer verheft zich boven volken
en zijn luister omspant de hemel
Wie is als onze God
die daar zijn woning heeft
Wie is als onze God,
die ziet naar omlaag
Wie is als Hij
Van het rijzen van de zon
tot zij ondergaat
Loof de naam van de Heer, uw God
in de hemel en op aard

Lied 10
Titel: Wacht op de Heer
Eerste componist: Luca Genta & Eelco Vos
(Nederlandse) Tekst: Egbert van der Stouw
Uitvoerende: The Psalm Project
Uitvoering: Band en samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
God is mijn licht mijn heil wie zou ik vrezen,
ik steun op Hem, verlaat mij op de Heer.
Veilig bij God hoef ik niet bang te wezen,
Hij is mijn hulp, wat mij bedreigt valt neer.
Dit ene is wat heel mijn hart verlangt,
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt,
die veilig in zijn huis mij bergt en hoedt,
wacht op de Heer mijn hart,
ja wacht, houd moed.
Hoor mij o Heer, ja wijs mij toch uw wegen,
wees mij een gids die veilig mij geleidt.
Antwoord mij God en geef mij toch uw zegen,
U die voor mij de weg al hebt bereid.
Dit ene is wat heel mijn hart verlangt,
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt,
die veilig in uw huis mij bergt en hoedt,
wacht op de Heer mijn hart,
ja wacht, houd moed.
Wacht op de Heer
Dit ene is wat heel mijn hart verlangt,
te wonen waar U mij
liefdevol ontvangst
die veilig in zijn huis mij bergt en hoedt,
wacht op de Heer mijn hart,
ja wacht, houd moed.
Dit ene is wat heel mijn hart verlangt,
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt,
die veilig in uw huis mij bergt en hoedt,
wacht op de Heer mijn hart,
ja wacht, houd moed.

Lied 11
Titel: Cantate ‘Een vaste burcht’ deel IV
Arrangement: Jorrit Woudt
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Anka Brands
Uitvoerende: Reformatiekoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
Het Woord, dat zal men laten staan
en niets daarbij bedenken.
Die zelf het Woord is, voert ons aan;
zijn Geest zal krachten schenken!
Rooft men onz’ eer, ons goed,
ja, vrouw of kind, ons bloed,
het baat de satan niet:
God, die ons offer ziet,
doet ons zijn rijk beërven.
Een vaste burcht,
een vaste burcht
is onze God

Lied 12
Titel: Psalm 42 ‘Door de eeuwen heen’
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
Als een hert gejaagd, o Heere,
Dat verse water begeert,
Alzo dorst mijn ziel ook zere
Naar U, mijn God hooggeëerd,
En spreekt bij haar met geklag:
O Heer, wanneer komt die dag,
Dat ik toch bij U zal wezen,
En zien Uw aanschijn geprezen
‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naadren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw Naam verhogen
Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven

