Lied 01
Titel: Cantate ‘Een vaste Burcht’ deel II
Eerste componist: Jorrit Woudt
(Nederlandse) Tekst: Maarthen Luther & Vertaling door Anka Brands
Uitvoerende: Maria den Hertog & Formatiekoor
Uitvoering: Solo, koor en samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst
Geen mensenkind kan hem verslaan
‘t was gauw voor ons verloren
als Hij niet in de bres zou staan
de held door God verkoren
Die Heiland, u weet
dat Hij Christus heet.
De Heer, groot in kracht
staat boven elke macht
Gods koninkrijk gaat komen

Lied 02
Titel: Al wie dolend in het donker
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: H. J. Gauntlet
(Nederlandse) Tekst: H. Jongerius
Uitvoering: Samenzang
Opname: Breda - Grote kerk
Tekst
Al wie dolend in het donker,
in de holte van de nacht
en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht:
vrijheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.
Onze lasten zal Hij dragen,
onze onmacht totterdood,
geeft als antwoord op ons vragen
ons Zichzelf als levensbrood
Nieuwe vrede zal er dagen,
liefde straalt als morgenrood.
Tot de groten zal Hij spreken,
even weerloos als een lam.
het geknakte riet niet breken,
Hij bewaakt de kleine vlam.
Hoor en zie het levend teken
van een God die tot ons kwam.

Lied 03
Titel: Zie de stroom van Jezus' liefde
Eerste componist: Robert Lowry
(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen & Harold ten Cate
Uitvoerende: JGK Immanuel & Gerald Troost
Uitvoering: Solo, koor en samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
Zie de stroom van Jezus’ liefde,
overstelpend als een vloed,
toen de Mensenzoon ons vrijkocht
met Zijn eigen kostbaar bloed.
Wie kan zwijgen van Zijn liefde,
of vergeten wat Hij deed?
Jezus’ naam zij steeds geprezen,
tot in alle eeuwigheid.
Aan het kruis werd Jezus’ offer
tot een bron die altijd blijft.
Door de sluizen van Gods goedheid
stroomde Zijn barmhartigheid.
Een rivier van diepe liefde
daalde uit de hemel neer.
Bracht ons vrede met de Vader
Schonk de wereld leven weer
Het is uw volmaakte liefde,
die mijn diepste angst verdrijft.
Vol vertrouwen mag ik komen,
waar uw rechterstoel verrijst.
Want mijn rechter is mijn redder,
mijn Verlosser pleit voor mij.
Hijn heeft zelf mijn straf gedragen,
Jezus, mijn gerechtigheid.
Wie kan zwijgen van Zijn liefde
of vergeten wat Hij deed?
Jezus’ naam zij steeds geprezen
Tot in alle eeuwigheid

Lied 04
Titel: Prijs de Heer
Arrangement: Harm Hoeve
Eerste componist: Helen G Miles
Uitvoerende: Christelijk mannenkoor Stereo
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk
Tekst
Prijs de Heer, de Heer
Prijs de Heer met blijde galmen
Prijs de Heer, de Heer
Prijs de Heer met blijde galmen
Gij mijn ziel hebt rijke stof
Gij mijn ziel hebt rijke stof
‘k Zal zolang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan zijn lof
Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft,
hij die door de nood gedreven
zich tot Hem om troost begeeft
die zijn hoop in ’t hachlijkst lot
vestigt op de Heer zijn God
vestigt op de Heer zijn God
’t Is de Heer van alle heren
’t Is de Heer, de Heer
’t Is de Heer van alle heren
Sions God geducht in macht
Sions God geducht in macht
die voor eeuwig zal regeren
van geslachte tot geslacht
Sion zing uw God ter eer
Prijs zijn grootheid, loof de Heer

Lied 05
Titel: O machtig God
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Jean-Paul-Egide Martini
(Nederlandse) Tekst: Martin Zonnenberg
Uitvoering: Samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst
O machtig God
wij brengen U de eer
en zingen, bidden en danken
uw naam ter eer
Wij danken U voor uw Zoon
die zijn leven gaf
en ons redden kan
van dood en graf
O machtig God
wij brengen U de eer
en zingen, bidden en danken
uw naam ter eer
Wij danken U voor uw Geest
die ons leiden wil,
maak ons rein
en hoor ons om Jezus’ wil
O machtig God
wij brengen U de eer
en zingen, bidden en danken
uw naam ter eer
O machtig God
wij brengen U de eer
en zingen, bidden en danken
uw naam ter eer

Lied 06
Titel: Ik loof de Heer
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: C. C. Scholefield
(Nederlandse) Tekst: Margreeth Ras - van Slooten
Uitvoering: Samenzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst
Ik loof de Heer, ik wil Hem prijzen
Hij is de Herder en het Lam.
Al zingend wil ik eer bewijzen
aan Hem die naar de aarde kwam.
Ik loof de Heer, ik wil Hem danken
Hij is de Koning en de Knecht.
Al zingend wil ik Hem bedanken
voor alles wat Zijn Woord mij zegt
Ik loof de Heer, ik wil getuigen
van God de Vader en de Zoon.
Al zingend wil ik voor Hem juichen,
mijn loflied breng ik voor Zijn troon

Lied 07
Titel: Aan U Vader alle glorie
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: John Goss
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoerende: Magnificat
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst
Aan U, Vader, alle glorie
om het lichten van uw trouw
die met vrede uit de hoge
onze aarde nieuw bedauwt
U de ere, U de glorie
zon die ons in leven houdt
Om de zoon u alle glorie
woord van eer ons toegezegd
Vleesgeworden vriend en naaste
ons tot brood voor onderweg
U de ere, U de glorie
woord op onze tong gelegd
Door de Geest U alle glorie
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat hergeeft
U de ere, U de glorie
adem die in mensen leeft

Lied 08
Titel: Daar is kracht
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: Lewis E. Jones
(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer
Uitvoering: Samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst
Wilt u van zonde en schuld zijn verlost
Daar is kracht in het bloed
Daar is kracht in het bloed
Weet, dat uw redding zoveel heeft gekost
Daar is kracht in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam
Kom dan tot Jezus, Hij stierf ook voor U
Daar is kracht in het bloed
Daar is kracht in het bloed
Hoort naar zijn woord en gelooft in Hem nu
Daar is kracht in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam

Lied 09
Titel: Daar ruist langs de wolken
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: H. Bishop
Tweede componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: E. Gerdes
Uitvoerende: Women in Worship
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst
Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam
Die hemel en aarde verenigt te zaam
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart
Kent gij, kent gij
die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland
mijn lust en mijn lied
Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard
Want Hij kwam om zalig te maken op aard'
Zo liefhad Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf
Genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf
Kent gij, kent gij
die Jezus niet
Die om ons te redden
de hemel verliet
Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t stof
En d' engelen zingen voortdurend Zijn lof
O, mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan
Dan hieven wij juichend de jubeltoon aan
Jezus, Jezus
Uw Naam zij d'eer,
Want Gij zijt der mensen
en engelen Heer

Lied 10
Titel: Juich doe allemaal mee
Eerste componist: Ellen Laninga-van der Veer
(Nederlandse) Tekst: Ellen Laninga-van der Veer
Uitvoerende: Kinderkoor Wonderwijs
Uitvoering: Koorzang
Opname: Sint-Janskerk - Gouda
Tekst
Juich, doe mee allemaal
Jubel, geef je helemaal
Juich, voor God de Heer
Juich, doe mee allemaal
Jubel, geef je helemaal
Juich, voor God de Heer
En geef Hem alle eer
Hij maakte ons, wij horen bij Hem
De Herder die ons leidt
De Heer is goed, zijn liefde en trouw
Duren voor altijd
Juich, doe mee allemaal
Jubel, geef je helemaal
Juich, voor God de Heer
Juich, doe mee allemaal
Jubel, geef je helemaal
Juich, voor God de Heer
En geef Hem alle eer
Zeg het hardop, de Here is God
Ja, ik hoor bij Hem
Waar je ook bent, looft God, prijst zijn naam
Eer Hem met je stem
Juich, doe mee allemaal
Jubel, geef je helemaal
Juich, voor God de Heer
Juich, doe mee allemaal
Jubel, geef je helemaal
Juich, voor God de Heer
En geef Hem alle eer
Juich, doe mee allemaal
Jubel, geef je helemaal
Juich, voor God de Heer
Juich, doe mee allemaal
Jubel, geef je helemaal
Juich, voor God de Heer
En geef Hem alle eer

Lied 11
Titel: Alles wat leeft
Eerste componist: Koen Hartman
(Nederlandse) Tekst: Koen Hartman
Uitvoerende: Kinderkoor Wonderwijs
Uitvoering: Koorzang
Opname: Sint-Janskerk - Gouda
Tekst
Maak je klaar voor de Heer
Geef Hem eer in dit lied
Sta maar op uit die stoel
En treuzel niet
Pak je blokfluit erbij
Je gitaar uit de hoes
Of ga zingen voor Hem
Nee, nu geen smoes
Alles wat leeft
En adem heeft
Prijs nu de Heer
Geef Hem alle eer
Elk instrument
Honderd procent
Halleluja
Eén groot hoera
Drummer, sla nu je slag
Speel de bekkens maar luid
Blazers, speel voor de Heer,
Ja speel voluit
Toetsen horen erbij
Laat maar horen die stem
Speel de snaren voor God
Kom dans voor Hem
Alles wat leeft
En adem heeft
Prijs nu de Heer
Geef Hem alle eer
Elk instrument
Honderd procent
Halleluja
Eén groot hoera
Eer Hem voor zijn grote macht
Eer Hem voor zijn grote kracht
Eer Hem voor zijn grote macht
Eer Hem voor zijn grote kracht

Alles wat leeft
En adem heeft
Prijs nu de Heer
Geef Hem alle eer
Elk instrument
Honderd procent
Halleluja
Eén groot hoera

Lied 12
Titel: God is getrouw
Arrangement: Harm Hoeve
Eerste componist: Christian Gregor
Uitvoering: Samenzang
Opname: Breda - Grote Kerk
Tekst
God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen,
die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.
De Heer regeert! Zijn Koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden,
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Gestes strijden
en d' adem zijner lippen overmant,
de tegenstand.
De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods Kerk zijn heilgeheimen weten,
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten,
Hij trekt met heel zijn Kerk van land tot land,
als Gods gezant.

Lied 13
Titel: Dank U Heer voor al wat leeft
Arrangement: Minne Veldman
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst
Dank U, Heer, voor al wat leeft
dank voor alles wat Gij geeft
voedsel, vreugde, overvloed
Gij zijt overstelpend goed
Dank U wel voor al wat groeide
wind en wolken, licht en lucht
velden vol van goede vrucht
dank dat duizend bloemen bloeiden
Armen in uw koninkrijk
zijn reeds U, de koning rijk
wie zachtmoedig is beërft
land waarin geen kind meer sterft
wie hier treurt mag binnentreden
wie een hart heeft recht en rein
zal daar zonder zorgen zijn
eindelijk een land van vrede

Lied 14
Titel: Voor de bloemen op de velden
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: George Bizet
(Nederlandse) Tekst: Martin Mans
Uitvoerende: Mannenkoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Doesburg - Martinikerk
Tekst
Voor de bloemen op de velden
voor de vogels, voor al uw werken
die uw grote naam vermelden
zingen w’een jub’lend loflied trouwe Heer
Grote Schepper, Heer der heren
u komt toe, de lof, de dank en eer
Grote Schepper, Heer der heren
u komt toe, de lof, de dank en eer
Voor de storm en voor de stilte
Voor de zon en ook voor de regen
Voor het licht en voor het donker
mogen wij danken in een juichend koor
Grote Schepper, Heer der heren
u komt toe, de lof, de dank en eer
Grote Schepper, Heer der heren
u komt toe, de lof, de dank en eer
Voor uw liefde en genade
voor uw trouw, ja voor al uw daden
voor uw komst naar deze aarde
prijzen en loven wij uw naam ter eer
Halleluja, halleluja,
dank U, Vader, Zoon en Heil’ge Geest
Halleluja, halleluja,
dank U, Vader, Zoon en Heil’ge Geest

Lied 15
Titel: The Lord bless you and keep you
Eerste componist: John Rutter
Tweede componist: Traditional
Uitvoerende: Choral Voices
Uitvoering: Koorzang
Opname: Harlingen - Grote Kerk
Tekst
The Lord bless you and keep you,
the Lord make His face to shine upon you,
to shine upon you and be gracious
and be gracious unto you.
The Lord bless you and keep you,
the Lord make His face to shine upon you,
to shine upon you and be gracious
and be gracious unto you.
The Lord lift up the light
of His countenance upon you.
The Lord lift up the light
of His countenance upon you,
and give you peace,
and give you peace,
and give you peace,
and give you peace.
Amen,
amen amen,
amen amen,
amen amen.

