Lied 01
Titel: Kroon Hem met gouden kroon
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: G.J. Elvey
(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk
Tekst:
Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op zijnen troon.
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all’ eeuwigheên,
die ’t heil voor u verwierf.
Kroon Hem, der liefde Heer,
aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen ’t gans heelal,
wat Hij voor ’t mensdom deed.
De eng’len aan Gods troon,
all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich terneer
voor zulke wondermacht.
Kroon Hem, de Vredevorst,
wiens macht eens heersen zal,
van pool tot pool, van zee tot zee.
’t Klink’ over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d’aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!

Lied 02
Titel: Psalm 134
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Loys Bourgeois, Traditional
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk
Tekst:
Gij dienaars aan den Heer gewijd,
zegent Zijn naam te allen tijd.
Gij die des daags Zijn gunst verwacht,
zegent Zijn naam ook in de nacht.
Die in het huis des Heren zijt,
zegent Zijn naam en majesteit,
zingt tot Zijn eer met luider stem
en heft uw handen op naar Hem.
Uit Sion, aan den Heer gewijd,
zegene u Zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is ‘t die u bij name riep.

Lied 03
Titel: Op die heuvel daarginds
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: G. Bennard
(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk
Tekst:
Op die heuvel daarginds
stond een ruwhouten kruis,
het symbool van vervloeking en schuld.
Maar dat kruis werd de mens
tot het kostbaarst kleinood,
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.
‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis.
Tot de Heer komt en met Hem het loon;
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d’ eeuwigheidskroon.
O, dat ruwhouten kruis,
door de wereld gesmaad,
heeft een wond’re bekoring en macht;
want Gods Zoon liet zijn troon,
Hij droeg smaadheid en hoon,
om de vreugd’ die dat kruis voor ons bracht.
‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis.
Tot de Heer komt en met Hem het loon;
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d’ eeuwigheidskroon.
Van dat ruwhouten kruis
met het bloed van Gods Zoon
straalt een licht dat door niets wordt gedoofd;
vol van schoonheid en pracht,
vol van reddende kracht
voor een ieder die in Hem gelooft.
‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis.
Tot de Heer komt en met Hem het loon;
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d’ eeuwigheidskroon.

Lied 04
Titel: Psalm 122
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Klaas Heeroma
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk
Tekst:
Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: ‘Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!’
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.
Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heil’ge muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar ‘s Heren woord, om zijns naams ere!
Zo is het Israël gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!

Lied 05
Titel: Waardig, o waardig zijt Gij
Arrangement: Jan Mulder, Martin Zonnenberg
Eerste componist: Onbekend
(Nederlandse) Tekst: Onbekend
Uitvoerende: Jong Dameskoor Shira
Uitvoering: Koorzang
Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk
Tekst:
Waardig, o waardig zijt Gij, o Heer.
Wij heffen onze stem tot U tot U
vol aanbidding, dank en eer.
Waardig, o waardig zijt Gij, o Heer.
Wij heffen onze stem tot U tot U
vol aanbidding, dank en eer.
O, halleluja,
o, Lam op aard geslacht,
wij heffen onze handen op,
naar U die redding bracht,
ja, tot U die redding bracht.
Waardig, o waardig zijt Gij, o Heer.
Wij heffen onze stem tot U tot U
vol aanbidding, dank en eer.
Waardig, o waardig zijt Gij, o Heer.
Wij heffen onze stem tot U tot U
vol aanbidding, dank en eer.
O, halleluja,
o, Lam op aard geslacht,
wij heffen onze handen op,
naar U die redding bracht,
ja, tot U die redding bracht.
Halleuluja, o halleluja,
brengt die Koning alle eer,
U sterke Overwinnaar,
die de satan hebt vermocht.
Ja, wij prijzen U in eeuwigheid,
in eeuwigheid,
in eeuwigheid,
in eeuwigheid.

Lied 06
Titel: Glory, glory hallelujah
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Julia Ward Howe, Roy Ringwald, William Steffe
(Nederlandse) Tekst: Julia Ward Howe, Roy Ringwald, William Steffe
Uitvoerende: Annelies Schep, Choir4Hope, Samenzang
Uitvoering: Solo-, koor- en samenzang
Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk
Tekst:
Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord;
He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored;
He hath loosed the fateful lightning of his terrible swift word;
his truth is marching on.
Glory, glory, hallelujah,
glory, glory, hallelujah,
glory, glory, hallelujah.
His truth is marching on.
He has sounded forth the trumpet that shall never sound retreat;
He is sifting out the hearts of men before his judgment seat;
O, be swift, my soul, to answer Him; be jubilant, my feet!
Our God is marching on.
Glory, glory, hallelujah,
Glory, glory, hallelujah,
Glory, glory, hallelujah.
His truth is marching on.
Glory, glory, hallelujah,
Glory, glory, hallelujah,
Glory, glory, hallelujah.
His truth is marching on.

Lied 07
Titel: Sjaloom Chaverim
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Israëlisch lied, Traditional
(Nederlandse) Tekst: Israëlisch lied, Traditional
Uitvoerende: Annelies Schep, Samenzang
Uitvoering: Solo- en samenzang
Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk
Tekst:
Sjaloom chaverim, sjaloom chaverim,
sjaloom, sjaloom.
Lehitraot, lehitraot,
sjaloom, sjaloom.
Sjaloom chaverim, sjaloom chaverim,
sjaloom, sjaloom.
Lehitraot, lehitraot,
sjaloom, sjaloom.
Sjaloom chaverim, sjaloom chaverim,
sjaloom, sjaloom.
Lehitraot, lehitraot,
sjaloom, sjaloom.
Sjaloom chaverim, sjaloom chaverim,
sjaloom, sjaloom.
Lehitraot, lehitraot,
sjaloom, sjaloom.

Lied 08
Titel: O, Jezus hoe vertrouwd en goed
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Alexander Robert Reinagle
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk
Tekst:
O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij Uw naam in ‘t oor,
Uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor.
Uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.
Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik Uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.
O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij Uw naam in ‘t oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.
O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij Uw muziek.

Lied 09
Titel: Daar juicht een toon
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: H.A.C. Malan
(Nederlandse) Tekst: Eduard Gerdes
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk
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 10
Titel: Glorie aan God
Arrangement: Peter Wildeman, Martin Zonnenberg
Eerste componist: Mark Williams
(Nederlandse) Tekst: Jan Visser
Uitvoerende: Jong Dameskoor Shira, Samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk
Tekst:
Glorie aan God. Glorie aan God.
Glorie aan God. Glorie aan God.
Lof zij de Heer,Hem komt toe alle eer.
Hij’s het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon,
eeuwig zijn kroon.
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.
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.

