Lied 01
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 02
Titel: We are marching / Ik wil wand’len in het licht met God
Arrangement: Harm Hoeve
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: JGK Immanuel
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
We are marching in the light of God
We are marching in the light of God
We are marching in the light of God
We are marching in the light of God
We are marching
we are marching
we are marching
we are marching
we are marching in the light of God
We are marching
we are marching
we are marching
we are marching
we are marching in the light of God
Ik wil wand'len in het licht met God
Ik wil wand'len in het licht met God
Ik wil wand'len in het licht met God
Ik wil wand'len in het licht met God
Ik wil wand'len, ik wil wand'len,
Ik wil wand'len in het licht met God.
Ik wil wand'len, ik wil wand'len,
Ik wil wand'len in het licht met God.
Ik wil wand'len in het licht met God

Lied 03
Titel: Liefde, eenmaal uitgesproken
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: John Stainer
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
Liefde, eenmaal uitgesproken
als Uw Woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.
Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
daarop hebt Gij ons gebouwd.
Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij Uw gasten zijn
Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf.

Lied 04
Titel: Wie zich eens gaf aan Jezus
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: J. Chr. Eijer
Uitvoerende: Vocals
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
Wie zich eens gaf aan Jezus
en vrede bij Hem vond,
kan nooit Zijn stem negeren
hij gaat op pad terstond
Hij, Die de mensen diende
roept ons ook tot Zijn werk
en wie Hem trouw wil volgen
is juist in zwakheid sterk
Wie zich eens gaf aan Jezus
is aan Hem toegewijd.
Hij wil niet werkloos toezien
al kost het dikwijls strijd.
Vrijblijvend Jezus volgen
is blijven waar je bent.
Gewillig Jezus dienen
is gaan waar Hij je zendt
Wie zich eens gaf aan Jezus,
wil zijn waar Hij ook is:
in Gods gebroken wereld
waar het zo donker is.
Laat daar je licht maar schijnen
zo klinkt het in Zijn Woord.
Getuig van hoop en leven
en van de dag die gloort

Lied 05
Titel: Overvloedig geef ik u
Arrangement: Harm Hoeve
Eerste componist: Adrian Snell
(Nederlandse) Tekst: Elisabeth Harrison
Uitvoerende: JGK Immanuel
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
Overvloedig geef ik u,
zoals de vader Mij zond, zo zend ik u.
Ga en deel mijn liefde uit
vrede zij u.
Overvloedig geef ik u
zoals de vader Mij zond, zo zend ik u.
Ga en deel mijn liefde uit
vrede zij u.

Lied 06
Titel: Glorie aan God
Arrangement: Harm Hoeve
Eerste componist: Mark Williams
(Nederlandse) Tekst: Jan Visser
Uitvoerende: JGK Immanuel
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
Glorie aan God,
Glorie aan God
Glorie aan God
Glorie aan God
Kondigt het aan door de kracht van zijn naam
heel de aard’ wordt vervuld van zijn glorie
Satan, hij beeft, want hij weet Jezus leeft
Hij’s verslagen, het Lam troont voor eeuwig
Jezus is Heer, redder en Heer
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, vervuld ons met glorie
Heilig en vrij, alle tranen voorbij
eeuwig vreugde van 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 God,
Glorie aan God
Glorie aan God
Glorie aan God

Lied 07
Titel: Zouden wij ook eenmaal komen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Robert Lowry
(Nederlandse) Tekst: C. S. Adema Scheltema
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
Zouden wij ook eenmaal komen,
waar de levensstroom ontspringt,
en aan d' altijd groene zomen,
Christus' Kerk Zijn lof steeds zingt
Laat ons streven eens te komen,
aan de zilv'ren, zilv'ren stromen,
waar aan d' altijd groene zomen,
Christus' Kerk 't Hosanna zingt
Zalig, heerlijk zal 't ons wezen,
daar, verlost van zonde en pijn,
rein van alle smet genezen,
meer dan d' englen Gods te zijn.
Laat ons streven eens te komen,
aan de zilv'ren, zilv'ren stromen,
waar aan d' altijd groene zomen,
Christus' Kerk 't Hosanna zingt
Haastig spoedt ons leven henen,
maar het uur breekt spoedig aan,
dat, van hemelglans omschenen,
saam voor Jezus' troon wij staan.
Laat ons streven eens te komen,
aan de zilv'ren, zilv'ren stromen,
waar aan d' altijd groene zomen,
Christus' Kerk 't Hosanna zingt

Lied 08
Titel: Psalm 116
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: JGK Immanuel
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
God heb ik lief,
want die getrouwe Heer
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.
Hij neigt zijn oor, 'k roep tot Hem al mijn dagen.
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer
Ik lag gekneld in banden van de dood,
daar d'angst der hel mij alle troost deed missen;
ik was benauwd, omringd door droefenissen,
maar riep de Heer dus aan in al mijn nood.
Ik zal met vreugd’ in 't huis des Heren gaan
om daar met lof uw grote naam te danken.
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken
elk heff' met mij de lof des Heren aan

Lied 09
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 10
Titel: ‘k Zal uw liefde immer loven
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: A. Flach
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
'k Zal Uw liefde immer loven,
U daald' van de hemel af.
Vaders hand, vol mededogen
die ons liefderijk omgaf.
Ja, het hemels licht gaat gloren
van de nieuwe dageraad.
Heel de schepping wordt herboren
dank Heer voor Uw liefdedaad
Dank Heer voor dit nieuwe leven
voor Uw liefde eindloos teer,
voor Uw liefdeskus gegeven,
mijn lied bent U waard o Heer.
Ja het zonlicht moge dalen,
't lichaam zelfs tot stof vergaan,
eeuwig zal Gods liefde stralen,
nooit de zon meer ondergaan.

