Lied 01
Titel: Geprezen zij de Heer
Arrangement: Maarten Wassink
Eerste componist: Benjamin Britten
(Nederlandse) Tekst: J van Ingen Schenau
Uitvoerende: Willemijn
Uitvoering: Solozang en samenzang
Opname: Amersfoort - St. Joriskerk
Tekst
Geprezen zij de Heer
die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren
vast in handen heeft.
Hem zij de glorie, koper
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.
Verdreven is de schaduw
van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuis gebracht.
Voor Hem geldt ook dit wonder:
alles is volbracht.
Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam

Lied 02
Titel: Tienduizend redenen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Matt Redman
(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate
Uitvoering: Samenzang
Opname: Urk - Ichtus kerk
Tekst
De zon komt op, maakt de morgen wakker
mijn dag begint met een lied voor U
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen
laat mij nog zingen als de avond valt
Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel,
prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen
tienduizend redenen tot dankbaarheid
Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam
En op die dag, als mijn kracht vermindert
mijn adem stokt en mijn einde komt
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid
Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam
Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam

Lied 03
Titel: Als een hert
Eerste componist: M Nystrom
Uitvoerende: Auditanten nz
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Leiden - Hooglandse Kerk
Tekst
Als een hert dat verlangt naar water
zo verlangt mijn ziel naar U
U alleen kunt mijn hart vervullen
mijn aanbidding is voor U
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild
Aan U alleen geef ik mij geheel
U alleen kunt mijn hart vervullen
mijn aanbidding is voor U
Als een hert dat verlangt naar water
zo verlangt mijn ziel naar U
U alleen kunt mijn hart vervullen
mijn aanbidding is voor U
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild
Aan U alleen geef ik mij geheel
U alleen kunt mijn hart vervullen
mijn aanbidding is voor U

Lied 04
Titel: Heer uw licht en uw liefde
Eerste componist: Graham Kendrick
(Nederlandse) Tekst: K. Stelma
Uitvoerende: Vocals, Gerald Troost & JGK Immanuel
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons,
Schijn in mij, schijn door mij.
Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heil'ge Geest
stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer, uw woord
dat het licht overwint.
Heer ‘k wil komen in Uw nabijheid
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid
door het bloed mag ik U toebehoren
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen
schijn in mij, schijn door mij.
Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heil'ge Geest
stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard’ vervullen
spreek Heer, uw woord
dat het licht overwint
Staan wij oog in oog met u Heer
Daalt uw stralende licht op ons neer
Zichtbaar, tastbaar wordt u in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven
schijn in mij, schijn door mij.
Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heil'ge Geest
stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer, uw woord

dat het licht overwint.

Lied 05
Titel: Machtig God sterke Rots
Eerste componist: G. Bonov & F. Hernandez
(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst
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: Jezus alleen
Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde
Eerste componist: Keith Getty
(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen
Uitvoerende: Sterre, Voice & Project koren
Uitvoering: Solo en koorzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst
Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
dwars door het duister van de nacht.
Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.
Jezus alleen werd mens als wij;
klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
leed om mijn ongerechtigheid.
En door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij;
dankzij zijn sterven leef ik nu.
Daar in het graf, in dood gehuld,
leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!
Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd.
Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.
Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.
Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.
In Hem alleen, in Hem alleen!

Lied 07
Titel: Houd Vol
Eerste componist: Tim Hughes & Kees Kraayenoord & Matthijn Buwalda.
(Nederlandse) Tekst: Kees Kraayenoord & Matthijn Buwalda.
Uitvoerende: Kees Krayenoord
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Veenendaal - De Oude Kerk
Tekst
Wij zijn het volk van God
Wij zijn als vreemdelingen
hier met elkaar
een levenlang te gast
er ligt een hemels Vaderland
voor ons klaar
houd vol, houd vol
Hij laat niet los
En nu wij zijn omringd
Door zoveel helden
die ons voor zijn gegaan
nu geven wij niet op
het zijn de schouders waarop
wij mogen staan
houd vol, houd vol
Hij laat niet los
God is voor ons
God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen
Wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
God is voor ons
God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen
Wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

Lied 08
Titel: Groot is uw trouw
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: William Marion Runyan
(Nederlandse) Tekst: Thomas Obadiah Chisholm
Uitvoering: Samenzang
Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk
Tekst
Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw
van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw,
Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen
aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.
Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en uw nabijheid,
die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven
tot in eeuwigheid
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen
aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Lied 09
Titel: O Happy day
Eerste componist: Edwin R. Hawkins
(Nederlandse) Tekst: Edwin R. Hawkins
Uitvoerende: Chosen Gospel Choir
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk
Tekst
O happy day, o happy day.
O happy day
O happy day
O happy day
O happy day
When Jesus washed,
When Jesus washed.
When Jesus washed,
When Jesus washed.
When Jesus washed,
When Jesus washed.
He washed my sins away.
O happy day
Ah happy day
O happy day
O happy day
O happy day
O happy day
O happy day
When Jesus washed,
When Jesus washed
Oh when he washed
When Jesus washed
When Jesus washed
When Jesus washed
He washed my sins away
O happy day
O happy day
O happy day
He taught me how
Yeah He taught me how
to watch
how to watch
fight and pray
Woh, fight and pray
fight and pray
and live rejoicing
ev’ry day, ev’ry day
ev’ry day

O happy day
O happy day
O happy day
O happy day
When Jesus washed
When Jesus washed
When Jesus washed
When Jesus washed
When Jesus washed,
When Jesus washed
He washed my sins away.
O happy day
O happy day
O happy day
sing it, sing it, sing it, sing it
O happy day
O happy day
O happy day
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
O happy day
O happy day
O happy day

