Lied 01
Titel: Glorie aan het Lam
Arrangement: Harm Hoeve
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Yvonne Hoekendijk
Uitvoerende: JGK Immanuel, Miranda Vlieger & Vocals
Uitvoering: Koor, solo en samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
Glorie, glorie,
glorie aan het Lam
Glorie, glorie,
glorie aan het Lam
Want Hij is waardig t' ontvangen onze eer
het Lam op zijne troon.
En onze stem verheffen wij tot U
het Lam op zijne troon
Heilig, heilig,
heilig is het Lam
Heilig, heilig,
heilig is het Lam
Want Hij is waardig t' ontvangen onze eer
het Lam op zijne troon.
En onze stem verheffen wij tot U
het Lam op zijne troon.
Waardig, waardig,
waardig is het Lam
Waardig, waardig,
waardig is het Lam

Lied 02
Titel: Hij kwam bij ons heel gewoon
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Graham Kendrick
(Nederlandse) Tekst: Elly & Rikkert Zuiderveld
Uitvoerende: Miranda Vlieger & Vocals
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
Hij kwam bij ons, heel gewoon
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.
Zie onze God, de Koningsknecht
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.
Zie je de wonden zo diep
De hand die aard en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De man, die onze zonden droeg.
Zie onze God, de Koningsknecht
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.
Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.
Zie onze God, de Koningsknecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.

Lied 03
Titel: Op die heuvel daarginds
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
Op die heuvel daarginds
stonde een ruwhouten kruis,
het symbool van vervloeking en schuld.
Maar dat kruis werd de mens
tot het kostbaarst kleinood,
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.
'k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis
tot de Heer komt en met Hem het loon
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
eens verwisselt voor d'eeuwigheidskroon
O dat ruwhouten kruis,
door de wereld gesmaad,
heeft een wond're bekoring en macht;
want Gods Zoon liet Zijn troon
Hij droeg smaadheid en hoon
om de vreugd' die dat kruis heeft gebracht.
'k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis
tot de Heer komt en met Hem het loon
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
eens verwisselt voor d'eeuwigheidskroon

Lied 04
Titel: Lam van God (agnus Dei)
Arrangement: Harm Hoeve
Eerste componist: Adrian Roest
Uitvoerende: JGK Immanuel
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
Lam van God, Lam van God
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, ontferm U,
Heer, ontferm U
Heer, ontferm U
Heer, ontferm U over ons.
Lam van God, Lam van God,
dat de zonde der wereld draagt
Heer, ontferm U
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons
Lam van God, Lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, geef vrede,
Heer, geef vrede
Heer, geef vrede
Heer, geef vrede overal.
Heer geef vrede overal

Lied 05
Titel: Aanschouw het Lam
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: B. Veenstra-Flipse
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
Aanschouw de Schepper van ’t heelal
genageld aan het hout,
o liefde, Godd'lijk onbegrensd,
’t was al voor uw behoud.
Ja ik geloof, ja ik geloof
dat Jezus voor mij stierf
en dat Hij aan het smaad’lijk kruis
mijn eeuwig heil verwierf.
Zie hoe de Man van smarten lijdt
eenswillend toch met God
met welk een eindeloos geduld
verdraagt Hij smaad en spot.
Ja ik geloof, ja ik geloof
dat Jezus voor mij stierf
en dat Hij aan het smaad’lijk kruis
mijn eeuwig heil verwierf.
Maar dan verwint Hij dood en graf,
genade, wondergroot!
O liefde, teer en onbegrensd,
ja sterker dan de dood.
Ja ik geloof, ja ik geloof
dat Jezus voor mij stierf
en dat Hij aan het smaad’lijk kruis
mijn eeuwig heil verwierf.

Lied 05
Titel: Zo lief had God de Vader ons
Eerste componist: Stuart Townend
(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen
Uitvoerende: Gerald Troost, Vocals & JGK Immanuel
Uitvoering: Solo, koor en samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
Zo lief had God de Vader ons
dat Hij zijn eigen Zoon zond
tot heil van ons gebroken hart,
omdat Hij ons zo kostbaar vond
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn
toen Hij zijn Zoon zo lijden zag;
toch is het Jezus' bloed dat ons
weer dicht in zijn nabijheid bracht
O zie de mens daar aan het kruis
met al mijn schuld beladen;
beschaamd hoor ik mijn eigen stem
Hem loochenen en smaden.,
Het was mijn zonde die Hij droeg
totdat Hij riep: ‘Het is volbracht
zijn laatste adem bracht mij hoop,
zijn sterven werd mijn levenskracht
Ik roem niet meer in eigen kracht
in gaven, in wat wijsheid is;
ik roem alleen nog in de Heer,
zijn dood en zijn verrijzenis.
Hoe zou ik delen in zijn loon,
de zege die Hij heeft behaald
Maar dit weet ik met heel mijn hart
zijn offer heeft mijn schuld betaald

Lied 06
Titel: O kostbaar kruis
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Edward Miller
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
O kostbaar kruis, o wonder Gods,
waaraan de Prins der glorie stierf;
ik wil om U zijn zonder trots,
ik acht verlies wat ik verwierf
En door zijn dood en door zijn bloed
is nu de wereld dood voor mij.
Ik ben gestorven, maar voor goed
van heel de dode wereld vrij
De aarde zelf is veel te klein
voor wie U waarlijk loven wil.
Uw liefde is een groot geheim
zij vraagt geheel mijn hart en ziel

Lied 07
Titel: 100%
Eerste componist: Gerald Troost
(Nederlandse) Tekst: Gerald Troost & Armand Gimbrere
Uitvoerende: Gerald Troost & Miranda de Vlieger
Uitvoering: Solozang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
Het is donker en koud,
er loopt bloed langs het hout
Ze slaan spijkers in een God
die alles schiep
Maar het waren niet de spijkers
die Jezus hielden aan het kruis
Het was zijn liefde
die Hij voelt voor jou en mij
U gaf 100 procent,
U gaf alles voor mij
U werd vernederd voor fouten
die ik heb gemaakt
U gaf 100 procent
hoe kan ik U nu verlaten
Uw liefde heeft mijn koude hart
aangeraakt
Ik ben verdoofd en verwonderd
Hier aan de voet van het kruis
Dwars door het schreeuwen
hoor ik Zijn zachte stem
En ieder woord bewijst Zijn licht
Ik zie de glorie van Gods aangezicht
En in stilte
geef ik mijn hart aan Hem
U gaf 100 procent
U gaf alles voor mij
U werd vernederd voor fouten
die ik heb gemaakt
U gaf 100 procent
hoe kan ik U nu verlaten
Uw liefde heeft mijn koude hart
aangeraakt
Aan een kruis op Golgotha
Ging de staf aan mij voorbij

Toen U stierf en werd verlaten
dacht U steeds aan mij
Ik ben voor altijd vrij
U gaf 100 procent,
U gaf alles voor mij
U werd vernederd voor fouten
die ik heb gemaakt
U gaf 100 procent
hoe kan ik U nu verlaten
Uw liefde heeft mijn koude hart
aangeraakt
U gaf 100 procent,
U gaf alles voor mij
U werd vernederd voor fouten
die ik heb gemaakt
U gaf 100 procent
hoe kan ik U nu verlaten
Uw liefde heeft mijn koude hart
aangeraakt

Lied 08
Titel: Omdat Hij leeft
Arrangement: Harm Hoeve
Eerste componist: Bill & Gloria Gaither
Uitvoerende: JGK Immanuel
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
Eindeloos lief
had God de wereld.
Hij liet zijn Zoon
naar ons toegaan.
Die stierf aan ’t kruis
Die stierf aan het kruis
om ons te redden…
Maar 't open graf getuigt
dat Hij is opgestaan.
Omdat Hij leeft
heren
omdat hij leeft
kijk ik uit naar morgen.
Wat komen gaat
ik durf het aan.
Want in zijn hand
ligt heel mijn toekomst zeker.
Daarom heb ik het leven lief,
omdat Hij leeft.
Eindeloos groot
is zijn genade.
Hij geeft mij moed
om door te gaan.
Hij weet de weg
Hij weet de weg
en wat mij toekomt.
Ik heb het leven lief,
want Hij is opgestaan.
Omdat Hij leeft
kijk ik uit naar morgen.
Wat komen gaat
ik durf het aan.
Want in zijn hand
ligt heel mijn toekomst zeker.
Daarom heb ik het leven lief,
omdat Hij leeft

Hij leeft

