Lied 01
Titel: Wij moeten Gode zingen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Willem Vogel
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard
Uitvoering: Samenzang
Opname: Groningen - Nieuwe Kerk
Tekst:
Wij moeten Gode zingen
Halleluja,
om alle goede dingen
Halleluja,
al zijn wij vreemdelingen
in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen
Halleluja.
Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan al wie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.
Wij moeten Gode zingen
Halleluja,
de Heer van alle dingen
die leeft in gloria,
met alle stervelingen,
niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen
Halleluja.

Lied 02
Titel: Ik wil zingen van mijn Heiland
Arrangement: Henk Ruiter
Componist: J. McGranaham
(Nederlandse) Tekst: Philip P. Bliss
Uitvoering: Samenzang
Opname: Groningen - Nieuwe Kerk
Tekst:
Ik wil zingen van mijn Heiland,
van zijn liefde, wondergroot,
die Zichzelve gaf aan ‘t kruishout
en mij redde van de dood.
Zing, o zing van mijn Verlosser,
met zijn bloed kocht Hij ook mij.
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.
‘k Wil het wonder gaan verhalen,
hoe Hij op Zich nam mijn straf.
Hoe in liefde en genade,
Hij ‘t rantsoen gewillig gaf.
Zing, o zing van mijn Verlosser,
met zijn bloed kocht Hij ook mij.
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.
Ik wil zingen van mijn Heiland,
hoe Hij smarten leed en pijn,
om mij ‘t leven weer te geven,
eeuwig eens bij Hem te zijn.
Zing, o zing van mijn Verlosser,
met zijn bloed kocht Hij ook mij.
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

Lied 03
Titel: Our great God and King
Arrangement: Cam Floria, David Maddux en Henk Ruiter
Componist: David Maddux
(Nederlandse) Tekst: Sandra Maddux
Uitvoerende: Continentals Tribute
Uitvoering: Koorzang
Opname: Groningen - Nieuwe Kerk
Tekst:
The Lord is our great God and King
Come now let us bow down and sing
He made the sea the sky and land
He shape the mountains with his hands
Into his presence, let us come
Singing our thanksgiving, let us come
With joy in the Lord, o let us sing
To the rock of salvation, o let us sing
The Lord is our great God and King
Creator, Shepherd, Saviour and King
Now come and bow down and worship Him
We are the people of His lands
Sheep who were fashioned by His hands
Into his presence, let us come
Singing our thanksgiving, let us come
With joy in the Lord, o let us sing
To the rock of salvation, o let us sing
The Lord is our great God and King
Let us be open to His ways
And listen to His voice
Let us delight in His wonderful grace
And in His presence rejoice
Into his presence, let us come
Singing our thanksgiving, let us come
With joy in the Lord, o let us sing
To the rock of salvation, o let us sing
The Lord is our great God and King
Into his presence, let us come
Singing our thanksgiving, let us come
With joy in the Lord, o let us sing
To the rock of salvation, o let us sing

The Lord is our great God and King
The Lord is our great God and King

Lied 04
Titel: Dat Christus ons voor ogen staat
Arrangement: Daniël Rouwkema
Componist: John Scott
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoerende: Choral Voices en samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Groningen - Nieuwe Kerk
Tekst:
Dat Christus ons voor ogen staat
dit lieve leven lang:
vanaf ons onbewust begin
geeft Hij de dagen doel en zin,
beheert ook onze angst.
Maak Hem de bron van al ons doen,
ons leven rust in Hem,
fontein die uit God zelf ontspringt.
Hij, liefdesbron waaruit ik drink,
geeft ook ons bidden stem.
Dat Hij ons vergezicht mag zijn
in denken en in doen,
licht voor ons innerlijk gezicht
als weerglans van het eeuwig licht,
als klare morgenster.

Lied 05
Titel: In stilte wilt Gij wonen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: André F. Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Groningen - Nieuwe Kerk
Tekst:
In stilte wilt Gij wonen –
maar soms doet stilte pijn.
Gij zoudt toch bij ons wonen
en onze helper zijn?
Waar is, o God, uw woning
waar is uw hand, uw oog;
zijt Gij wel onze koning?
Gij zijt zo ver, zo hoog!
In stilte wilt Gij wonen,
verborgen in de nacht;
de wolken zijn uw tronen
daar zetelt Gij en lacht!
Heer, God van alle goden,
die hoog verheven zijt,
hebt Gij ons dan ten dode
getekend voor altijd?
In stilte wilt Gij wonen,
maar uit de duisternis
zult Gij ons eenmaal tonen
hoe licht uw luister is;
in Christus is geschreven
uw woord in vlees en bloed:
licht, liefde, eeuwig leven –
Hij maakt uw stilte goed.

Lied 06
Titel: Als je Jezus na wilt volgen
Arrangement: Henk Ruiter
Componist: Amanda McBroom
(Nederlandse) Tekst: Amanda McBroom
Uitvoerende: Lieneke van Eijkelenburg en samenzang
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Groningen - Nieuwe Kerk
Tekst:
Als je Jezus na wilt volgen,
loopt waar hij zijn voetspoor zet,
moet je wel heel goed beseffen,
dat de wereld op je let.
Want wanneer je af zou dwalen,
of terug valt in het kwaad,
wordt niet slechts je eigen aanzien,
maar ook Christus’ naam geschaad.
Als je Jezus na wilt volgen
en je toevlucht zoekt bij ‘t kruis,
wordt er steeds naar je gekeken,
leef je in een glazen huis.
Alles wordt je aangerekend,
ook al is het nog zo klein;
zelfs in heel gewone dingen,
moet je steeds een voorbeeld zijn.
Als je Jezus na wilt volgen,
wordt het hier geen paradijs,
hij zal altijd bij je blijven,
maar belooft geen kalme reis.
Vechten moet je, biddend strijden,
tot de allerlaatste dag,
tot ‘t moment dat je de kruisvlag,
in zijn handen geven mag.

Lied 07
Titel: Koning Jezus, wij verhogen U / Hij is verheerlijkt
Arrangement: Henk Ruiter
Componist: Twila Paris
(Nederlandse) Tekst: Erik Riemens
Uitvoerende: Continentals Tribute en samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Groningen - Nieuwe Kerk
Tekst:
Koning Jezus, wij verhogen U
Lam van God wij brengen eer.
Aan die was en is en komen zal
aan de hoogverheven Heer.
Eeuwig duurt uw macht en heerschappij
daarom buigen wij ons neer.
En in Geest en waarheid brengen wij
U alleen de hoogste eer.
Koning Jezus, Heerser van ‘t heelal
en de Heer van heel de aard;
Koning die voor eeuwig heersen zal
U bent onze lofprijs waard.
Halleluja, Koning Jezus!
Halleluja, Lam van God!
Halleluja, Heer der Heren!
U die hoogverheven bent.
U die hoogverheven bent.
Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog
‘k zal Hem prijzen.
Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven
en ik verhoog zijn naam.
Hij is mijn God.
Zijn waarheid houdt eeuwig stand.
Hemel en aard’
verheugen zich in zijn naam.
Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog.
Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog

‘k zal Hem prijzen.
Hij is verheerlijkt,
voor eeuwig verheerlijkt
en ik verhoog zijn naam.
Hij is mijn God.
Zijn waarheid houdt eeuwig stand.
Hemel en aard’
verheugen zich in zijn naam.
Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog.
Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog.

Lied 08
Titel: Psalm 150: 1 en 2
Arrangement: Martin Zonnenberg en Daniël Rouwkema
Componist: Tradiotional (Genève)
(Nederlandse) Tekst: Ida Gerhardt
Uitvoerende: Choral Voices en samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Groningen - Nieuwe Kerk
Tekst:
Loof God, loof Hem overal.
Loof de Koning van ‘t heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Loof de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.
Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Citer, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Lied 09
Titel: Zegen ons Heer
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Hans Lieberton en Charles A.E. Groot
(Nederlandse) Tekst: Charles A.E. Groot
Uitvoering: Samenzang
Opname: Groningen - Nieuwe Kerk
Tekst:
Zegen ons Heer, zegen ons Heer.
U, die hemel en aarde gemaakt heeft,
zegen ons Heer.
De Heer zegene u, de Heer zegene u.
Hij, die hemel en aarde gemaakt heeft,
zegene u.
Dank U Heer, dank U Heer.
U, die hemel en aarde gemaakt heeft,
dank U Heer.

