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: Heer ik kom tot U
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: George Whelpton
(Nederlandse) Tekst: Jan Visser
Uitvoerende: Oosterhoutse Nachtegalen
Uitvoering: Koorzang
Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk
Tekst
Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart
Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet
nu ik mij tot U keer
en maak alles goed
Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O Jezus, raak mij aan,
van U wil ik zijn
Jezus, op uw woord
vestig ik mijn hoop
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U

Lied 03
Titel: Ga niet alleen door het leven
Arrangement: André Bijleveld
Eerste componist: Johannes Hermanus Gunning
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Eleven
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst
Ga niet alleen door 't leven,
Die last is u te zwaar.
Laat Eén u sterkte geven,
Ga tot uw Middelaar!
Daar is zoveel te klagen,
Daar is zoveel geween,
En zoveel leed te dragen.
Ga niet alleen!
En zoveel leed te dragen.
Ga niet alleen!
Ga niet alleen, uw Koning
Wil komen in uw hart.
Ach geef het Hem ter woning,
Hoe stilt Hij dan uw smart!
Wie kan er tranen drogen.
Als Jezus? Immers geen!
Richt dan de treurend' ogen
Naar Jezus heen!
Richt dan de treurend' ogen
Naar Jezus heen!
En dan, als 't leed der aarde
Voor immer is gedaan;
Als in des hemels gaarde
Uw blijde voeten staan;
Dan ziet g' in 't zalig Eden
Slechts zaal'gen om u heen.
Dan prijst g' in eeuwigheden
Uw Heer alleen!
Dan prijst g' in eeuwigheden
Uw Heer alleen!
Uw Heer alleen!
Uw Heer alleen!

Lied 04
Titel: De kracht van uw liefde
Arrangement: Martin Mans & Marco den Toom
Eerste componist: Geoff Bullock
(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart
Uitvoerende: The Martin Mans Formation
Uitvoering: Koor & samenzang
Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk
Tekst
Heer ik kom tot U
neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde
Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend.
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde
Heer kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij U wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde
Houd mij vast
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend.
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde

Lied 05
Titel: a. Ik heb vaste grond gevonden c. Machtig God sterke Rots
Eerste componist: a. Johannes Balthasar König 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.
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 06
Titel: Ga met God en Hij zal met u zijn
Arrangement: Jaap Kramer
Eerste componist: Ralph Vaughan Williams
(Nederlandse) Tekst: Jeremiah Eames Rankin & Gert Landman
Uitvoering: Samenzang
Opname: Sint-Janskerk - Gouda
Tekst
Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht,
mijn zaak is recht, hoor naar mijn klagen,
doe eindelijk uw aanschijn dagen,
dan is voorgoed het pleit beslecht.
Gij hebt gepeild mijn diepste gronden,
mijn hart doorschouwd in diepste nacht,
mijn woord getoetst aan wat ik dacht,
en Gij hebt mij oprecht bevonden.
O blij vooruitzicht dat mij streelt,
ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen,
verzadigd met uw godd’lijk beeld.

Lied 07
Titel: Samen in de naam van Jezus
Arrangement: Jaap Kramer
Eerste componist: Charles A. E. Groot
(Nederlandse) Tekst: Charles A. E. Groot
Uitvoering: Samenzang
Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk
Tekst
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Lied 08
Titel: Eens zal op de grote morgen
Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde
Eerste componist: Arie Pronk
(Nederlandse) Tekst: Arie Pronk
Uitvoering: Samenzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst
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
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?

Lied 09
Titel: Joh. de Heer-medley
Eerste componist: b. Charles Crozat Converse c. Henri Abraham César Malan d. William Howard
Doane
(Nederlandse) Tekst: b,d. Meier Salomon Bromet c. Petrus Johannes Mouton
Uitvoering: Samenzang
Opname: Groningen - Martinikerk
Opnamedatum: dinsdag 28 februari 2017
Tekst
b. Welk een vriend is onze Jezus
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
c. Als g’in nood gezeten
Als g’in nood gezeten,
Geen uitkomst ziet,
Wil dan nooit vergeten,
God verlaat u niet
Vrees toch geen nood,
’s Heren trouw is groot
En op ’t nachtlijk duister,
Volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden,
Ducht toch geen kwaad
God zal u behoeden,
Uw toeverlaat
d. Veilig in Jezus ‘ armen
Veilig in Jezus’ armen,
Veilig aan Jezus’ hart
Daar, in zijn teer erbarmen,
daar rust van ziel van smart.
Hoor, ’t is het lied der eng’len,
Zingend van lefd en vree,
Ruisend uit ’s hemels zalen,
Over de glazen zee
Veilig in Jezus’ armen,
Veilig aan Jezus’ hart.
Daar, in zijn teer erbarmen,
daar rust van ziel van smart

