Lied 01
Titel: De leeuw en het lam
Eerste componist: Brian Johnson, Leeland Mooring & Brenton Brown
(Nederlandse) Tekst: Menno van der Beek
Uitvoerende: LEV
Uitvoering: Band
Opname: Sint-Janskerk - Gouda
Tekst
De wereld zal het zien
als Hij straks op de wolken komt,
en elke ketting breekt
en elk gebroken hart viert feest:
wie kan onze God ooit stoppen?
Want God is de Leeuw, de koning van Juda,
Hij brult, Hij is machtig, Hij wint onze veldslag,
en elke knie zal voor Hem buigen.
En Jezus het Lam, het offer dat kwam
voor de zonde op aarde,
zijn bloed maakt ons vrij,
en elke knie zal buigen voor de Leeuw
en voor het Lam,
elke knie zal voor Hem buigen.
Open elke deur,
maak ruimte voor de hoogste Heer.
Hij is het, die ons redt;
en laat wie nu nog vast zit vrij,
want wie kan onze God ooit stoppen?
Want God is de Leeuw, de koning van Juda,
Hij brult, Hij is machtig, Hij wint onze veldslag,
en elke knie zal voor Hem buigen.
En Jezus het Lam, het offer dat kwam
voor de zonde op aarde,
zijn bloed maakt ons vrij,
en elke knie zal buigen voor de Leeuw en voor het Lam,
elke knie zal voor Hem buigen.
Wie kan onze God ooit stoppen?
God komt als Hij wil.
Wie kan onze God ooit stoppen?
God komt als Hij wil.
Wie kan onze God ooit stoppen?
God komt als Hij wil.
Wie kan onze God ooit stoppen?
God komt als Hij wil.
Wie kan onze God ooit stoppen?
God komt als Hij wil.
Wie kan onze God ooit stoppen?

God komt als Hij wil.
Wie kan onze God ooit stoppen?
God komt als Hij wil.
Want God is de Leeuw, de koning van Juda,
Hij brult, Hij is machtig, Hij wint onze veldslag,
en elke knie zal voor Hem buigen.
En Jezus het Lam, het offer dat kwam
voor de zonde op aarde, zijn bloed maakt ons vrij,
en elke knie zal buigen voor de Leeuw en voor het Lam,
elke knie zal voor Hem buigen.

Lied 02
Titel: Daar juicht een toon
Arrangement: S van de Houten
Eerste componist: Henri Abraham Cesar Malan
(Nederlandse) Tekst: Eduard Gerdes
Uitvoering: Samenzang
Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk
Tekst
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
die galmt door gans' Jeruzalem
een heerlijk morgenlicht breekt aan
de Zoon van God is opgestaan
Nu jaagt de dood geen angst meer aan
want alles, alles is voldaan
wie in geloof op Jezus ziet
die vreest voor dood en duivel niet
Want nu de Heer is opgestaan
nu vangt het nieuwe leven aan
een leven door Zijn dood bereid
een leven in Zijn heerlijkheid

Lied 03
Titel: Het kostbare kruis
Arrangement: Henk Ruiter
Eerste componist: Isaac Watts, J. D. Walt, Christ Tomlin & Jesse Reeves
(Nederlandse) Tekst: Maarten T. D. Wassink
Uitvoerende: Samengesteld koor & The Choir Company
Uitvoering: Koorzang
Opname: Breda - Grote kerk
Tekst
Steeds als ik denk aan het kruis van mijn Heer
Hoe Hij mijn zonden mee nam in’t graf.
Heeft al het aardse geen waarde meer
Acht ik verlies waar ik eens zo om gaf.
Want het offer dat Hij bracht
Toonde zijn liefd’ en genade voor mij
En toen Hij uitriep: “Het is Volbracht”
kocht Hij mijn ziel voor eeuwig vrij.
Oh dat kostbare kruis
Oh dat kostbare kruis
Leg je leven aan de voeten van je Redder neer
Oh dat kostbare kruis
Oh dat kostbare kruis
Kniel nu voor Hem neer
En geef hem eer
Met heel je hart.
Zelfs als ik al mijn bezittingen gaf
Dan was mijn offer nog te klein.
De weg die Hij ging van de kribbe naar ’t graf
Vraagt heel mijn hart en heel mijn zijn.

Lied 04
Titel: Zing van zijn trouw
Arrangement: Jacob Schenk
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: André Floris Troost
Uitvoerende: De Urker zangers
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Sneek - Martinikerk
Tekst
Zing van zijn trouw, zo wonderbaar
zijn majesteit en macht,
van zijn beloften eeuwig waar,
die zijn gena ons bracht
't genadewoord is vast en sterk
als 't scheppingswoord weleer
de stem die schiep het ganse werk
spreekt vrede van de Heer
Nu juicht mijn zwakke hart in hem
'k ben zeker van zijn heil
Een nieuwe schepping wekt zijn stem,
zijn liefde zonder peil.

Lied 05
Titel: Genade zo groot
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: John Pantry
(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen
Uitvoering: Samenzang
Opname: Grote Kerk - Harderwijk
Tekst
Genade zo groot
aan mij die het niet verdient
liet Christus zijn liefde zien
want Hij kocht mij vrij
Genade zo groot
de schuld die ik voor Hem leg
wast Hij geduldig weg
zijn bloed reinigt mij
En al wat ik heb
leg ik voor Hem neer
mijn Verlosser en Heer
die mij liefheeft
Liefde zo groot
die standhield tot in de dood,
schonk in de diepste nood
vergeving aan mij
Liefde zo groot
wiens kracht onverslaanbaar is
verdrijft elke duisternis
ja, nu zijn wij vrij
En al wat ik heb
leg ik voor Hem neer
mijn Verlosser en Heer
die mij liefheeft
En al wat ik heb
leg ik voor Hem neer
mijn Verlosser en Heer
die mij liefheeft

Lied 06
Titel: Liefde was het onuitputtelijk
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Thomas John Williams
(Nederlandse) Tekst: Christiaan Leonard van den Broek
Uitvoering: Samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst
Liefde was het, onuitputt'lijk,
liefd' en goedheid, eind'loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons zijn liefde prijzen
God geeft vreugd' en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel zijnen lof.
Rijd als Heerser door de velden,
Jezus in uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht.
Voor uw naam, zo groot en heerlijk
zinkt de vijand weg in 't niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning, ziet

Lied 07
Titel: Overwinningslied
Arrangement: Henk Ruiter
Eerste componist: Andrew Small & Stuart Townend
(Nederlandse) Tekst: Maarten T. D. Wassink
Uitvoerende: The Choir Company
Uitvoering: Koorzang
Opname: Breda - Grote kerk
Tekst
Lang voordat de tijd begon
Stond mijn leven in God’s hand geschreven
Geliefd, gered, door hem bemind
aanvaardde hij mij als zijn kind
Door zijn lijden aan het kruis
is mijn schuld vergeven en ontving ik een nieuw leven
Hij richt mij op wanneer ik val
Leid mij door het donk’re dal
Ik aanbid U met alles wat ik in mij heb
en zing voor U mijn Heer
Heel de schepping aanbidt U met een loflied
en geeft U de hoogste eer
Wij zingen eer en glorie, lof, aanbidding
waardig is het Lam op de troon
Halleluja, ik verhoog zijn naam
Eer en glorie, lof, aanbidding
waardig is het Lam op de troon
Halleluja, ik verhoog
en aanbid U
met alles wat ik in mij heb
en zing voor U mijn Heer
Heel de schepping aanbidt U met een loflied
en geeft U de hoogste eer
Aan het einde van de tijd vertragen
zal elke knie zich buigen, elke tong getuigen
Heel de schepping juicht en zingt
als het lied van overwinning klinkt

Lied 08
Titel: Christus onze Heer verrees
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditonal
Uitvoering: Samenzang
Opname: Groningen - Martinikerk
Tekst
Christus, onze Heer, verrees
halleluja
Heilge dag na angst en vrees,
halleluja
Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja
Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja
heeft verzoening ons bereid,
halleluja
Nu is Hij der heemlen Heer,
halleluja
Eng’len juublen Hem ter eer,
halleluja

Lied 09
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
koor + alle dames
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

Dankmedley
Lied 10
Titel: a. Hemelse Vader wij brengen U de eer b. Voor Uw liefde Heer Jezus c. U zij de glorie
Arrangement: a,b. Martin Zonnenberg c. Rieks van der Velde
Eerste componist: a. J Hayford b. Traditional c. G F Händel
(Nederlandse) Tekst: a. Gerard Breäs b. Jan Visser c. Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoering: Samenzang
Opname: Emmen - Goede Herderkerk
Tekst
a.
Hemelse vader, wij brengen U de eer,
buigen ons samen voor uwe troon terneer.
U bent de Koning, U zij de eer en kracht.
Kom in uw glorie Heer, met uwe liefd’ en macht.
Nu en voor eeuwig bezingen wij uw macht.
Jezus, de Koning die alles heeft volbracht.
Jezus zal heersen nu in onze tijd.
Jezus is koning nu en in der eeuwigheid.
b.
Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel.
Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel.
Wij aanbidden U Heer,
U komt toe alle lof en eer.
O, Heer wij prijzen uwe naam.
Voor uw woord van genade, dank u wel.
Voor uw woord van genade, dank u wel.
Heer, U maakte ons vrij
in uw kracht overwinnen wij.
O, Heer wij prijzen uwe naam.
c.
U zij de glorie,
opgestane Heer,
U zij de victorie,
nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen
daald’ een engel af,
heeft de steen genomen
van ‘t verwonnen graf.
U zij de glorie,
opgestane Heer,
U zij de victorie,
nu en immermeer.

