Lied 01
Titel: Opgevaren naar de hemel
Arrangement: Marcel Zimmer
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Martin Zonnenberg
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk
Tekst:
Opgevaren naar de hemel,
naar de Vader, naar de troon.
Wil in mij een plaats bereiden,
zodat U ook in mij woon'.
Leer ons uw beloften grijpen,
Vader, U vergeet ons niet!
Als wij zingen tot uw eer,
wil dan horen naar ons lied.
Heer, omgeef ons met uw liefde
leer ons prijzen uwe Naam.
Sterk ons met uw Woord en Geest,
als wij door dit leven gaan.
Onze Vader, hoor ons bidden
en geef ons uw wond're kracht.
Onze Vader in de hemel,
kom tot ons, de wereld wacht.

Lied 02
Titel: Wij leven van de wind
Arrangement: Joost van Belzen
Eerste componist: Johann Crüger
(Nederlandse) Tekst: Jaap Zijlstra & Jan Wit
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk
Tekst:
Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.
Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Lied 03
Titel: God is getrouw, Zijn plannen falen niet
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Christian Gregor
(Nederlandse) Tekst: Hendrik Pierson
Uitvoering: Samenzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
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 Geestes strijden
de 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 04
Titel: Majesteit
Arrangement: Henk van der Maten
Eerste componist: Jack Williams Hayford
(Nederlandse) Tekst: Joke Goldschmeding
Uitvoering: Samenzang
Opname: Apeldoorn - Grote Kerk
Tekst:
Majesteit,
Groot is Zijn majesteit.
Lof zij Jezus,
en glorie, hulde en eer.
Majesteit,
God, die de Zijnen leidt.
Vanaf Zijn troon vestigt de Zoon Zijn heerschappij.
Dus verhoog
maak eeuwig groot
de naam van Jezus
Volk van God
Kom en breng lof aan Jezus de Koning.
Majesteit
groot is Zijn majesteit.
Dwars door de dood werd Hij verhoogd,
Jezus regeert.

Lied 05
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 06
Titel: Glorie aan God
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Mark Williams
(Nederlandse) Tekst: Jan Visser
Uitvoering: Samenzang
Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk
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
Heersen met Hem op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde, vervult ons met glorie.
Heilig en vrij alle tranen voorbij.
Eeuwig vreugde voor 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: Op bergen en in dalen
Arrangement: Dick Sanderman
Eerste componist: Cornelis de Pauw
(Nederlandse) Tekst: Ahasverus van den Berg
Uitvoerende: Jong vrouwenkoor Ars Musica
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk
Tekst:
Op bergen en in dalen
en overal is God.
Waar wij ook immer dwalen
of toeven, daar is God.
Waar mijn gedachten zweven
of stijgen, daar is God.
Omlaag en hoog verheven
ja, overal is God.
Zijn trouwe Vaderogen
zien alles van nabij.
Wie steunt op zijn vermogen
die dekt en zegent Hij
Hij hoort de jonge raven
bekleedt met gras het dal
heeft voor elk schepsel gaven
ja, zorgt voor ‘t gans heelal
Roem Christen, aan mijn linkeren rechterzijde is God.
Waar ‘k macht’loos nederzinke
of bitter lijd’, is God.
Waar trouwe vriendenhanden
niet redden, daar is God.
In dood en doodse banden,
ja, overal is God

Lied 08
Titel: Heil'ge Geest van U o God
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Daniel Iverson
(Nederlandse) Tekst: Daniel Iverson & Ad van Rhee
Uitvoering: Samenzang
Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk
Tekst:
Heil’ge Geest van U o God
blijf mij steeds nabij
Heil’ge Geest van U o God,
ga steeds aan mijn zij
Raak mij, vorm mij
vul mij, werk in mij
Heil’ge Geest van U o God,
woon en werk in mij.
Spirit of the living God
fall a fresh on me.
Spirit of the living God,
fall a fresh on me.
Melt me, mold me,
fill me, use me.
Sprit of the living God
fall a fresh on me.

Lied 09
Titel: Halleluja
Eerste componist: Wolfgang Amadeus Mozart
Uitvoerende: Jong vrouwenkoor Ars Musica
Uitvoering: Koorzang
Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk
Tekst:
Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja
Halleluja, hallelujah
Halleluja
Halleluja
Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja
Halleluja
Halleluja, hallelujah
Halleluja, halleluja
Halleluja
halleluja, halleluja
Halleluja, hallelujah
Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja
Halleluja
Halleluja, halleluja
Halleluja
Halleluja

Lied 10
Titel: Stromen van zegen
Arrangement: Remco Hakkert
Eerste componist: James McGranahan
(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer
Uitvoerende: Centre Gospel Choir & Remco Hakkert
Uitvoering: Koor, solo en samenzang
Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk
Tekst:
Er komen stromen van zegen
dat heeft Gods woord ons beloofd;
stromen verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft
Stromen van zegen
komen als plasregens neer
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.
Er komen stromen van zegen
heerlijk verkwikkend zal ’t zijn:
op de valleien en bergen,
zal er nieuw leven dan zijn
Stromen van zegen
komen als plasregens neer
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.
Stromen van zegen
komen als plasregens neer
Nu vallen drupp’len reeds neder
zend ons die stromen, o Heer
Er komen stromen van zegen,
zend ons die heilstroom nu neer.
Geef ons die grote verkwikking
geef z’ ons voortdurend, o Heer.
Stromen van zegen,
komen als plasregens neer
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer

Lied 11
Titel: Naam boven alle namen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Remco Hakkert
(Nederlandse) Tekst: Remco Hakkert
Uitvoerende: Centre Gospel Choir & Remco Hakkert
Uitvoering: Solo en koorzang
Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk
Tekst:
Steeds opnieuw verhogen wij U
voor alles wat U deed.
Steeds opnieuw verhogen wij U
voor de liefde die U geeft
U bent heilig,
zo waardig onze eer.
Dus wij prijzen U zo vaak het kan
neem het in Uw liefde aan.
Hoog verheven naam,
boven alle namen.
De schepping zingt het uit
is doordrongen van Uw macht.
Koning van ons hart
en van heel ons leven,
houdt Uw kinderen vast
als wij prijzen de allerhoogste naam
Hoog verheven naam,
hoog verheven naam,
Boven alle namen
neem onze lofprijs aan
Hoog verheven naam
boven alle namen.
De schepping zingt het uit
is doordrongen van Uw macht.
Koning van ons hart
en van heel ons leven,
houdt Uw kinderen vast
als wij prijzen de allerhoogste naam
Hoog verheven naam
boven alle namen.
De schepping zingt het uit
is doordrongen van Uw macht.

Koning van ons hart
en van heel ons leven,
houdt Uw kinderen vast
als wij prijzen de allerhoogste naam.
Als wij prijzen de allerhoogste naam.

Lied 12
Titel: Ere zij aan God de Vader
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Henry Smart
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard
Uitvoering: Samenzang
Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal
Tekst:
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil’ge Geest, de Trooster,
de Drieeenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieeenge in zijn troon!
Ere zij de Heer der eng’len,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard’ en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk!
Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng’len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

Lied 13
Titel: Toen eenmaal God terneder kwam
Arrangement: Edwin Vooijs
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Chantibelle & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Dordrecht - Grote Kerk
Tekst:
Toen eenmaal God terneder kwam,
kwam Hij in toorn en gloed,
half duisternis, half witte vlam,
de wolken voor zijn voet.
Maar liefelijk en zacht gezind,
komt Hij de tweede keer.
Zo teder als de morgenwind,
daalt nu zijn duif terneer.
Kom Heer, kom wijsheid, liefde, kracht,
kom in het oor, o Geest,
en red, Heer, door uw overmacht,
wie U bemint of vreest.

Lied 14
Titel: Geest van God
Arrangement: Pieter Stolk
Eerste componist: Daniel Iverson
(Nederlandse) Tekst: onbekend
Uitvoerende: Vox Jubilans en Samenzang
Uitvoering: Koor- en Samenzang
Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk
Tekst:
Geest van God, maak in dit uur al Uw kind’ren vrij.
Schenk nieuw leven, kracht en vuur, schek het ook aan mij.
Neem mij, vorm mij, vul mij, zend mij.
Schenk nieuw leven, kracht en vuur, schenk het ook aan mij.
Geest van God, vuur mij steeds aan met Uw liefdegloed,
dat mijn leven nieuw zal zijn, rein door Jezus’ bloed.
Was mij, sterk mij, help mij, troost mij.
Dat mijn leven nieuw zal zijn, rein door Jezus’ bloed.
Spirit of the living God, fall a fresh on me.
Spirit of the living God, fall a fresh on me.
Melt me, mold me, fill me, use me.
Spirit of the living God, fall a fresh on me.

Lied 15
Titel: In bidden en in smeken
Arrangement: Joost van Belzen
Eerste componist: Melchior Teschner
(Nederlandse) Tekst: Evert Louis Smelik
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk
Tekst:
In bidden en in smeken,
maak onze harten één.
Wij hunk’ren naar een teken,
o, laat ons niet alleen.
De Heiland is getreden
aan 's Vaders rechterhand:
wij wachten hier beneden
de gaven van zijn hand.
Wijd open staan de deuren,
nu is de toegang vrij.
Voor wie verweesd hier treuren
is Jezus' hulp nabij.
Al dreigen nog gevaren,
al wacht ons kruis en strijd,
de Geest zal ons bewaren,
de Geest, die troost en leidt.

Lied 16
Titel: Ik geloof dat God mijn Vader
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: John Goss
(Nederlandse) Tekst: André F. Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk
Tekst:
Ik geloof dat God mijn Vader
Bron van al het goede is,
die van hemel en van aarde
Schepper, Herder, Hoeder is:
Hij zal weiden, medelijden,
teder als een moeder is.
Ik geloof dat Jezus Heer is,
die zachtmoedig binnenrijdt,
aan wie alle dank en eer is:
zaad tot ondergang bereid.
Opgestaan en opgevaren
keert Hij weer in heerlijkheid.
Ik geloof: de Geest, de Trooster,
en één kerk, de ware bruid,
de vergeving van de zonden
paaslicht dat ons graf ontsluit.
Eeuwig samen zing ik ‘amen’,
roep ik, God, uw glorie uit!

Lied 17
Titel: Dan zal Hij komen op de wolken
Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Marco de Keizer
Uitvoering: Samenzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst:
Dan zal Hij komen op de wolken
Verwacht, toch onverwachts,
Zal Hij verschijnen aan de volken.
En wordt het nooit meer nacht.
Het donker zal voorgoed verdwijnen
Hij roept met hoog gezag
Hij is het die ons komt bevrijden,
Op deze jongste dag
Dan zullen alle volken zingen
tot ere van Zijn naam.
Zijn liefde zal ons dan omringen.
De dood is afgedaan.
De tranen zullen niet meer stromen
Hij is de levensbron,
die ons nieuw leven toe doet komen.
Herschept wat Hij begon.

Lied 18
Titel: Geest van hierboven
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Giovanni Gastoldi
(Nederlandse) Tekst: Muus Jacobse
Uitvoering: Samenzang
Opname: Amersfoort - St. Joriskerk
Tekst:
Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

