Lied 01
Titel: Toch overwint eens de genade
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Johan Balthasar König
(Nederlandse) Tekst: Evert Louis Smelik
Uitvoering: Samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst
Toch overwint eens de genade,
en maakt een einde aan de nacht.
Dan onderwerpt de Heer het kwade,
dan is de strijd des doods volbracht.
De wereld treedt in 's Vaders licht,
verheerlijkt voor zijn aangezicht.
O welk een vreugde zal het wezen,
als Hem elk volk is toegedaan.
Uit aard' en hemel opgerezen,
vangt dan het nieuwe loflied aan,
als ieder voor de Heer zich buigt
en aller stem Gods lof getuigt

Lied 02
Titel: Genade zo oneindig groot
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld
Uitvoering: Samenzang
Opname: Doesburg - Martinikerk
Tekst
Genade, zo oneindig groot
dat ik, die ’t niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ‘k zien
Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.
Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond

Lied 03
Titel: Ik wil mij gaan vertroosten
Arrangement: Jan Wisse
Eerste componist: Antwerpen 1539
(Nederlandse) Tekst: Oud Nederlands
Uitvoerende: Voice Four
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk
Tekst
Ik wil mij gaan vertroosten
in Jesu lijden groot
Al heeft ‘t gestaan ten boosten
het mocht nog worden goed
Al om mijn zondig leven
ben ik met druk bevaân
Dat wil ik gaan begeven
o Jesu, zie mij aan
Mijn zuchten en mijn kermen
zie aan, genadig God
Eilaas, wil mijns ontfermen,
al heb ik uw gebod
versmaad te meen’ger ure
ik wil mij beet’ren gaan.
Dit doet mijn herte treuren
o Jesu, zie mij aan

Lied 04
Titel: Loof de Here mijn ziel
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst
Looft de Here mijn ziel
looft de Here mijn ziel
en alles wat in mij is
Zijn heilige naam
Looft de Here mijn ziel
looft de Here mijn ziel
en alles wat in mij is
Zijn heilige naam
Looft de Here mijn ziel
looft de Here mijn ziel
en alles wat in mij is
Zijn heilige naam
Looft de Here mijn ziel
looft de Here mijn ziel
en alles wat in mij is
Zijn heilige naam

Lied 05
Titel: Halleluja
Eerste componist: Georg Friedrich Händel
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Sterre, Voice & Projectkoor
Uitvoering: Solo, koor en samenzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst
Halleluja
halleluja,
halleluja, halleluja
halleluja
Halleluja,
halleluja,
halleluja, halleluja
halleluja
for the Lord God omnipotent reignet
halleluja, halleluja
halleluja, halleluja
for the Lord God omnipotent reignet
halleluja, halleluja
halleluja, halleluja
for the Lord God omnipotent reignet
for the Lord God omnipotent reignet
halleluja, halleluja
halleluja
for the Lord God omnipotent reignet
halleluja, (halleluja)
The kingdom of this world
is become the kingdom of your Lord
and of his Christ and of his Christ
And He shall reign forever and ever
And He shall reign forever and ever
And He shall reign forever and ever
And He shall reign forever and ever
King of kings
forever and ever, halleluja, halleluja
and Lord of Lords
forever and ever, halleluja, halleluja
King of kings
forever and ever, halleluja, halleluja
and Lord of Lords
forever and ever, halleluja, halleluja
King of kings

forever and ever, halleluja, halleluja
and Lord of Lords
King of kings
and Lord of Lords
And He shall reign forever and ever
And He shall reign forever and ever
King of kings
forever and ever
and Lord of Lords
halleluja, halleluja
And He shall reign forever and ever
King of kings
and Lord of Lords
King of kings
and Lord of Lords
And He shall reign forever and ever
King of Kings
and Lord of Lords
halleluja, halleluja
halleluja, halleluja
halleluja

Lied 06
Titel: Prijs mijn ziel de Hemelkoning
Eerste componist: John Goss
Uitvoerende: Martini Jongenskoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Sneek - Martinikerk
Tekst
Prijs mijn ziel, de Hemelkoning
breng uw schatting aan zijn voet
die mij door zijn gunstbetoning
heil, vergeving smaken doet
Halleluja, halleluja
prijs de Koning, ’t eeuwig goed
Praise Him for His grace and favor
to our fathers in distress
praise him still the same as ever
slow to chide, and swift to bless
Alleluia, alleluia,
glorious in his faithfulness
Vaderlijk wil Hij ons schragen
kennend onze zwakke kracht
in zijn arm beschermend dragen
uit des vijands overmacht
Halleluja, halleluja
Hem, die ons verlossing bracht

Lied 07
Titel: Licht voor alle volken (Glorie zij aan Jezus)
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: André F. Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
Licht voor alle volken
zon van mijn bestaan,
kom, breek door de wolken
streel mij, raak mij aan
God laat heel de aarde
zien hoe Christus puur
als een schat bewaarde
stralend vreugdevuur
Daarin zal ik lopen
heel de lange dag
tot, de hemel open,
ik naar binnen mag
Om U te omhelzen
Vader van het licht/ho
zon, hoe onvoorstelbaar
glanst uw aangezicht

Lied 08
Titel: God is de liefde
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Vocals
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
God is de liefde
Hij wou mij redden,
God is de liefde,
Hij zocht ook U.
'k Wil zingen telkens weer
God is de liefde,
God is de liefde,
Hij zocht ook mij
Jezus mijn Heiland
gaf Zich ten offer,
Jezus mijn Heiland
droeg al mijn schuld.
'k Wil zingen telkens weer
God is de liefde,
God is de liefde,
Hij zocht ook mij.
U wil ik prijzen
o eeuw'ge liefde,
U wil ik loven
mijn leven lang.
'k Wil zingen telkens weer
God is de liefde,
God is de liefde,
Hij zocht ook mij

Lied 09
Titel: Dank U
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: M. G. Schneider
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag
Dank U voor alle bloemengeuren
dank U voor ieder klein geluk.
Dank U voor alle held're kleuren,
dank U voor muziek
Dank U dat U in moeilijkheden
dank U dat U in pijn en strijd,
dank U dat U in alle tijden
toch steeds bij ons zijt
Dank U dat ons uw woord bewaarde
Dank U dat U uw Geest ons geeft.
Dank U dat ieder mens op aarde
van uw liefde leeft
Dank U, uw liefde kent geen grenzen
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Lied 10
Titel: Bron van liefde, licht en leven
Arrangement: Bert Kruis
Eerste componist: John Zundel
(Nederlandse) Tekst: André F. Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
Bron van liefde, licht en leven
voor elkaar zijn wij gemaakt,
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.
Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij laat ons geen dag alleen
Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggegbleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen,
liefde heeft de eeuwigheid.

Lied 11
Titel: Voor uw liefde Heer Jezus dank U wel
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jan Visser
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
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 uw 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 uw naam
Maranatha, Heer Jezus, kom terug
Maranatha, Heer Jezus, kom terug
Wij verwachten U, Heer.
Hoor wij bidden: Kom haastig weer
O, Heer, wij prijzen uw naam

Lied 12
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 13
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/pia
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 14
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

Lied 15
Titel: U zij de glorie
Arrangement: Rieks van der Velde
Eerste componist: G. F. Händel
Uitvoering: Samenzang
Opname: Arnhem - Eusebiuskerk
Tekst
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.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen
is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

