Lied 01
Titel: Here Jezus om uw woord
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Joh. 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 02
Titel: Halleluja eeuwig dank en ere
Arrangement: Peter Wildeman
Eerste componist: Hernhutters
(Nederlandse) Tekst: Abraham Rutgers
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst
Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word’ op aard’ en in de hemel, Here,
voor uw liefd’ U toegebracht
Vader, sla ons steeds in liefde gade
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot

Lied 03
Titel: Vernieuw Gij mij o eeuwig Licht
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Tweede componist: Ad den Besten
Uitvoerende: Maria den Hertog
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.
Schep, God, een nieuwe geest in mij
een geest van licht, zo klaar als Gij
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt
Wees Gij de zon van mijn bestaan
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Lied 04
Titel: Bless the Lord
Eerste componist: Taizé
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 + band
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 05
Titel: Dankt dankt nu allen God
Eerste componist: Johann Crüger
(Nederlandse) Tekst: Jan Wit
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst
Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood
Lof, eer en prijs zij God
die troont in ‘t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Lied 06
Titel: Psalm 80
Arrangement: a. Wilkin de Vlieger & Luca Genta
Eerste componist: a. Eelco Vos, Wilkin de Vlieger & Luca Genta b. Traditional
(Nederlandse) Tekst: a. Egbert van der Stouw b. Willem Barnard
Uitvoerende: The Psalmproject
Uitvoering: Band & samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst
a.
Heer, onze God, wees onze herder.
Kom, red ons Heer en leid ons verder.
Toon uw gelaat, vergeet ons niet
in onze wanhoop, ons verdriet.
Machtige God, bescherm ons Heer.
U hebt een land aan ons gegeven,
een vruchtbaar land, een land vol leven.
Nu is de wijngaard leeggeroofd,
ons leven bijna uitgedoofd.
Machtige God, bescherm ons Heer.
b.
O God van Jozef, leid ons verder
hoor ons en wees weer onze herder
gij vuurkolom, straal gij ons toe
Waak op, o Held, wij worden moe
laat lichten ons uw aanschijn, Heer
doe ons opstaan en help ons weer

Lied 07
Titel: a. Ik heb vaste grond gevonden b. Ik heb vaste grond gevonden 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 08
Titel: Laudate omnes gentes
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Jacques Berthier
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Ars Musica
Uitvoering: Koorzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst
Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft
Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft
Sing praises all ye peoples, sing praises tot he Lord
Sing praises all ye peoples, sing praises tot he Lord
Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft
Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft

Lied 09
Titel: O Jezus Christus licht ze bij
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Muus Jacobse
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst
O Jezus Christus, licht ze bij
die leven aan uw licht voorbij.
Voeg ze met uwe kudde saam,
opdat zij niet verloren gaan.
Verlicht het oog dat U niet ziet.
Leid hem weerom die U verliet.
Verzamel, die verwijderd gaan.
Versterk ze die in twijfel staan.
Dan zullen zij, niet meer vervreemd,
voor tijd en eeuwigheid vereend,
in aarde_en hemel, dan en nu,
allen tezamen danken U.

Lied 10
Titel: De ware kerk des Heren
Eerste componist: Samuel Sebastian Wesley
(Nederlandse) Tekst: Samuel John Stone & Willem Barnard
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst
De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.
Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kindren van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.
In 't woeden aller tijden
is nooit het lied verstomd,
Gods hoede zal ons leiden,
de volle vrede komt!
Geloven wordt aanschouwen,
als uit de hemel daalt
de bruid, de hoge vrouwe,
de kerk die zegepraalt.

