Lied 01
Titel: Welk een Vriend is onze Jezus
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: C. C. Converse
(Nederlandse) Tekst: M. S. Bromet
Uitvoering: Samenzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst
Welk een Vriend is onze Jezus
Die in onze plaats wil staan
Welk een voorrecht dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede
dikwijls drukt ons zonde neer
juist omdat wij 't al niet brengen
in 't gebed tot onze Heer
Leidt de weg soms door verzoeking
dat ons hart in 't strijduur beeft
gaan wij dan met al ons strijden
tot Hem, Die verlossing geeft
Kan een Vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, Die ons lijden draagt
Jezus biedt ons aan genezing
Hij alleen is 't, Die ons schraagt

Lied 02
Titel: Looft God die zegent al wat leeft
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Johann Crüger
(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoerende: Maria den Hertog
Uitvoering: Solozang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst
Looft God, die zegent al wat leeft,
der heemlen Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.
Looft God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.
Looft God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,
dat het ten hemel toe moet gaan,
en gaat in eeuwigheid.
Looft God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.

Lied 03
Titel: Psalm 134
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard
Uitvoering: Samenzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst
Gij dienaars aan den Heer gewijd,
zegent zijn naam te allen tijd.
Gij die des daags zijn gunst verwacht,
zegent zijn naam ook in de nacht.
Die in het huis des Heren zijt
zegent zijn naam en majesteit,
zingt tot zijn eer met luider stem
en heft uw handen op naar Hem.
Uit Sion, aan den Heer gewijd
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is 't die u bij name riep.

Lied 04
Titel: Vaste Rots van mijn behoud
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jacqueline van der Waals
Uitvoering: Samenzang
Opname: Emmen - Goede Herderkerk
Tekst
Vaste rots van mijn behoud
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw
laat mij rusten in uw schaûw,
waar het bloed door U gestort
mij de bron des levens wordt.
Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d’aardse woon,
opklimt tot des rechters troon,
rots der eeuwen, in uw schoot,
berg mijn ziele voor de dood.

Lied 05
Titel: Wie zich eens gaf aan Jezus
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: J. Chr. Eijer
Uitvoering: Samenzang
Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk
Tekst
Wie zich eens gaf aan Jezus
en vrede bij Hem vond
kan nooit Zijn stem negeren
hij gaat op pad terstond.
Hij, Die de mensen diende,
roept ons ook tot Zijn werk
en wie Hem trouw wil volgen
is juist in zwakheid sterk
Wie zich eens gaf aan Jezus
is aan Hem toegewijd.
Hij wil niet werkloos toezien
al kost het dikwijls strijd.
Vrijblijvend Jezus volgen
is blijven waar je bent
Gewillig Jezus dienen
is gaan waar Hij je zendt
Wie zich eens gaf aan Jezus
wil zijn waar Hij ook is
in Gods gebroken wereld
waar het zo donker is
Laat daar je licht maar schijnen
zo klinkt het in Zijn Woord
Getuig van hoop en leven
en van de dag die gloort

Lied 06
Titel: Psalm 136
Eerste componist: Eelco Vos
Tweede componist: Traditional
Uitvoerende: The psalmproject
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk
Tekst
Looft de Heer, want hij is goed
Trouw in alles wat hij doet
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid
Looft hem die de hemel schiep
zijn verstand is peilloos diep
Hij schiep zee en hij schiep land
Altijd houdt zijn liefde stand
Hij doet wond’ren hij alleen
Trouw door alle tijden heen
Hij doet wond’ren hij alleen
Trouw door alle tijden heen
Looft de Heer die in de nacht
van verneed’ring aan ons dacht
Die de slavernij verdrijft
door zijn gunst die eeuwig blijft
Hij doet wond’ren hij alleen
Trouw door alle tijden heen
Hij doet wond’ren hij alleen
Trouw door alle tijden heen
Hij doet wond’ren hij alleen
Trouw door alle tijden heen
Hij doet wond’ren hij alleen
Trouw door alle tijden heen

Lied 07
Titel: Psalm 119
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk
Tekst
Uw woord is als een lamp, een helder licht
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
dat in de duisternis mijn schreden richt
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken
dat ik zal wandlen voor uw aangezicht
dat ik uw recht zal roepen van de daken
Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren
Onthoud mij uw getuigenissen niet
Ik was een schaap en had de weg verloren
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren

Lied 08
Titel: Eens als de bazuinen klinken
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Tom Naastepad
Uitvoering: Samenzang
Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk
Tekst
Eens, als de bazuinen klinken
uit de hoogte, links en rechts
duizend stemmen ons omringen
ja en amen wordt gezegd
rest er niets meer dan te zingen
Heer, dan is uw pleit beslecht
Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken
en uw hofstad in te gaan
Heer, laat ons dan niet ontbreken
want de traagheid grijpt ons aan
Van die dag kan niemand weten
maar het woord drijft aan tot spoed
zouden wij niet haastig eten
gaandeweg Hem tegemoet
Jezus Christus, gistren, heden
komt voor eens en komt voor goed

Lied 09
Titel: Maranatha medley
Uitvoerende: Vocal Group, The Choir Company, At Once, Joke Buis & Sharon Kips
Uitvoering: Solo, koor en samenzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst
C. Eens zal op de grote morgen
Muziek: Arie Pronk
Tekst: Arie Pronk
Eens zal op de grote morgen,
klinken het bazuingeschal.
Dan zal Jezus wederkomen,
als de Rechter van ’t heelal.
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid?
Eens zal op de grote morgen
blank en bruin worden vereend;
kleur of ras is niet belangrijk,
maar Gods gunst aan ons verleend.
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid?
D. Tot aan die dag
Muziek: Elisa Krijgsman
Tekst: Elisa Krijgsman
Ooit komt er een dag
dat de hemel openbreekt
en de doden zullen opstaan.
Ooit komt er een dag
dat U terug komt op een wolk
en dat U kijkt met ogen
stralend als de zon.
Tot aan die dag wil ik weten wie U bent,
wil ik leven dicht bij U
en mij geven in aanbidding.
Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt
en Uw woorden tot mij nemen
als een kostbaar geschenk.
Tot aan die dag
Ooit zal het zo zijn

dat we leven in een stad,
waar geen pijn en geen verdriet is.
Ooit zal het zo zijn
als we komen in die stad,
dat de Vader onze tranen wist.
Tot aan die dag wil ik weten wie U bent
wil ik leven dicht bij U
en mij geven in aanbidding.
Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt
en Uw woorden tot mij nemen
als een kostbaar geschenk.
Tot aan die dag.
Ik verlang zo naar die dag
dat ik neerkniel aan Uw voeten
en ik U mag herkennen aan Uw stem.
Als we samen hand in hand
het hemels paradijs betreden,
zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent.
Tot aan die dag wil ik weten wie U bent,
wil ik leven dicht bij U
en mij geven in aanbidding.
Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt
en Uw woorden tot mij nemen
als een kostbaar geschenk.
Tot aan die dag

Lied 10
Titel: Op U alleen, mijn licht, mijn kracht
Arrangement: Henk van der Maten
Eerste componist: Stuart Townend
Tweede componist: Keith Getty
(Nederlandse) Tekst: Gert Landman
Uitvoering: Samenzang
Opname: Brielle - St. Catharijnekerk
Tekst
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.
U werd een mens, U daalde neer,
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
die ons van elke vloek bevrijdt.
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis,
want door Uw bloed, Uw levenskracht,
komen wij vrij voor God te staan.
Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Lied 11
Titel: Heer geef ons de kracht
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: W. F. Sherwin
(Nederlandse) Tekst: Arie Pronk
Uitvoering: Samenzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst
Heer geef ons de kracht,
dat wij door uw macht
zingend verder gaan in uw naam.
Maak de mensen blij,
dat ook eenmaal zij
zingen kunnen: 'k Ben voor eeuwig vrij.
Spreek dan, Christ'nen
van uw God en heiland.
Maak zijn almacht ied’reen bekend.
Voorwaarts, opwaarts,
zing de Heer, Hosanna!
Looft God ied're dag en elk moment.
Heer geef ons de moed
om in tegenspoed
ook nog door te gaan in uw naam.
Maak ons mensen sterk
door uw liefdewerk
en schenk ons de eenheid van w kerk.
Spreek dan, Christ'nen
van uw God en heiland.
Maak zijn almacht ied’reen bekend.
Voorwaarts, opwaarts,
zing de Heer, Hosanna!
Looft God ied're dag en elk moment
Heer maak ons bereid
om van tijd tot tijd
mee te werken in uw koninkrijk.
Treed dan nu vast aan
met de Koningsvaan,
wandel dan maar achter Jezus aan.
Spreek dan, Christ'nen
van uw God en heiland.
Maak zijn almacht ied’reen bekend.
Voorwaarts, opwaarts,
zing de Heer, Hosanna!
Looft God ied're dag en elk moment.

Lied 12
Titel: Daar is kracht
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: Lewis E. Jones
(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer
Uitvoering: Samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst
Wilt u van zonde en schuld zijn verlost
Daar is kracht in het bloed
Daar is kracht in het bloed
Weet, dat uw redding zoveel heeft gekost
Daar is kracht in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam
Kom dan tot Jezus, Hij stierf ook voor U
Daar is kracht in het bloed
Daar is kracht in het bloed
Hoort naar zijn woord en gelooft in Hem nu
Daar is kracht in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam

Lied 13
Titel: In de Heer vind ik heel mijn sterkte
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: J. Berthier
Uitvoerende: Zanggroep Vocaal & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Zwolle - Dominicanenkerk
Tekst
In de Heer vind ik heel mijn sterkte,
in mijn God de vreugdezang.
Hij die mijn bevrijding bewerkt,
op U vertrouw ik en ken geen angst.
Op U vertrouw ik en ken geen angst.
Meine Hoffnung und meine Freude,
meine Starke, mein Licht.
Christus, meine Zuversicht,
auf Dich vertrau ich und furcht mich nicht.
Auf Dich vertrau ich und furcht mich nicht.
In the Lord I’ll be ever thankful,
in the Lord I will rejoice.
Look to God do not be afraid,
lift up your voices the Lord is near.
Lift up your voices the Lord is near.
In de Heer vind ik heel mijn sterkte,
in mijn God de vreugdezang.
Gij die mijn bevrijding bewerkt,
op U vertrouw ik en ken geen angst.
Op U vertrouw ik en ken geen angst.

