Lied 01
Titel: Licht van de wereld
Componist: Tim Hughes
(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen
Uitvoerende: Gospel Boulevard, Reformatiekoor, CMK Zwolle, Samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Zwolle - IJsselhallen
Tekst:
Licht van de wereld,
U scheen in mijn duisternis,
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt dat ik U wil kennen Heer,
bij U wil zijn elk moment.
Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij!
Hemelse Heer,
U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind naar de wereld gekomen,
legde Uw heerlijkheid af.
Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij!
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.

Lied 02
Titel: Now let us all praise God and sing
Componist: Gordon Young
(Nederlandse) Tekst: Gordon Young
Uitvoerende: Reformatiekoor
Uitvoering: Koorzang
Opname: Zwolle - IJsselhallen
Tekst:
Now let us all praise God and sing
our great Redeemer's praise
that we may all with one accord
our joyful voices raise.
Sing Alleluia,
sing Alleluia,
sing Alleluia,
sing Alleluia.
All ye servants of the Lord,
praise Him forever.
Sing Jehovah's mighty pow'r,
praise Him forever.
Sing of His righteousness,
praise Him forever!
So let us all praise God and sing
our great Redeemer's praise
that we may all with one accord
our joyful voices raise.
Sing Alleluia,
sing Alleluia,
sing Alleluia,
sing Alleluia.
Sing Alleluia.

Lied 03
Titel: Heer ik prijs Uw grote naam
Componist: Rick Founds
(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen
Uitvoerende: Gospel Boulevard, Samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Zwolle - IJsselhallen
Tekst:
Heer, ik prijs Uw grote naam,
Heel mijn hart wil ik U geven,
want U bent de weg gegaan,
die mij redding bracht en leven.
U daalde neer van Uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf,
uit het graf weer opgestaan
Heer, ik prijs Uw grote naam.
Heer, ik prijs Uw grote naam,
Heel mijn hart wil ik U geven,
want U bent de weg gegaan,
die mij redding bracht en leven.
U daalde neer van Uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf,
uit het graf weer opgestaan
Heer, ik prijs Uw grote naam.
U daalde neer van Uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf,
uit het graf weer opgestaan
Heer, ik prijs Uw grote naam.
U daalde neer van Uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf,
uit het graf weer opgestaan
Heer, ik prijs Uw grote naam.
Heer, ik prijs Uw grote naam.
Heer, ik prijs Uw grote naam.
Heer, ik prijs Uw grote naam.

Lied 04
Titel: Adembenemend
Componist: Marcel Zimmer
(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer
Uitvoerende: Gospel Boulevard, Samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Zwolle - IJsselhallen
Tekst:
Uw majesteit is onaantastbaar
niemand is aan U gelijk
Onvolprezen, zonder weerga
koning van het hemelrijk
Oorverdovend als de donder
helder als een bliksemschicht
Oogverblindend is de luister
van Uw heilig aangezicht
Toch bent U niet onbereikbaar
door Uw Geest woont U in mij
U bent alomtegenwoordig
overal altijd nabij!
U bent adembenemend, eindeloos mooi
overstijgt wat een mens
ooit heeft gezien, gehoord, bedacht
U bent meer dan bijzonder, buitengewoon
Niets is vergelijkbaar
met Uw majesteit en pracht
Uw werken zijn verbazingwekkend
schoonheid die de schepping vult.
Onuitspreek'lijk is de grootsheid
waarmee U zich heeft omhuld.
Ondoorgrondelijk zijn Uw wegen
onvoorstelbaar is Uw macht
Uw gedachten zijn ongrijpbaar,
ontzagwekkend is Uw kracht.
Toch bent U niet onbereikbaar
door Uw Geest woont U in mij
U bent alomtegenwoordig
overal altijd nabij!
U bent adembenemend, eindeloos mooi
overstijgt wat een mens

ooit heeft gezien, gehoord, bedacht
U bent meer dan bijzonder, buitengewoon
Niets is vergelijkbaar
met Uw majesteit en pracht
Uw wijsheid is onovertroffen
en Uw woord zal nooit vergaan.
Uw rechtvaardigheid onwrikbaar,
eeuwig blijft Uw trouw bestaan.
Onweerstaanbaar is Uw liefde
Uw genade ongekend.
Here U bent onbeschrijflijk,
want U bent wie U bent.
U bent adembenemend, eindeloos mooi
overstijgt wat een mens
ooit heeft gezien, gehoord, bedacht
U bent meer dan bijzonder, buitengewoon
Niets is vergelijkbaar
met Uw majesteit en pracht.
U bent adembenemend, eindeloos mooi
overstijgt wat een mens
ooit heeft gezien, gehoord, bedacht
U bent meer dan bijzonder, buitengewoon
Niets is vergelijkbaar
met Uw majesteit en pracht.

Lied 05
Titel: Alwetend Vader
Componist: Friedrich Ferdinand Flemming
(Nederlandse) Tekst: G. Groot Enzerink
Uitvoerende: CMK Zwolle, Samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Zwolle - IJsselhallen
Tekst:
Alwetend Vader,
eind'loos in genade,
groot van ontferming,
sla mijn liefde gade.
Hoor naar mijn bede,
toon mij Uw bescherming
om Jezus wille.
Vader, o doe mij
in dit moeilijk leven
op U vertrouwen,
wil mij nooit begeven.
Doe m' op Uw liefde
in den Heiland bouwen,
in vreugd' en smarte.

Lied 06
Titel: I love You Lord - Still
Arrangement: Elvis Ediagbonya
Componist: Laurie Klein
(Nederlandse) Tekst: Laurie Klein
Uitvoerende: Gospel Boulevard
Uitvoering: Koorzang
Opname: Zwolle - IJsselhallen
Tekst:
I love you, Lord
and I lift up my voice
to worship You,
oh my soul, rejoice.
Take joy to my King
in what You hear.
Let it be sweet,
sweet sound in Your ear.
I love you, Lord
and I lift up my voice
to worship You,
oh my soul, rejoice.
Take joy to my King
in what You hear.
Let it be sweet,
sweet sound in Your ear.
Let it be a sweet, sweet sound.
Let it be a sweet, sweet sound.
Let it be a sweet, sweet sound
in Your ear.
Hide me now
under Your wings.
Cover me
within Your mighty hand.
Find rest my soul
Find rest my soul
in Christ
in Christ alone.
Know His power
Know His power
in quietness
in quietness and trust.

When the oceans rise and thunders roar,
I will soar with You above the storm.
Father you are King over the flood,
I will be still, know You are God.
When the oceans rise and thunders roar,
I will soar with You above the storm.
Father you are King over the flood,
I will be still, know You are God.
When the oceans rise and thunders roar,
I will soar with You above the storm.
Father you are King over the flood,
I will be still, know You are God.
I will be still, know You are God.
I will be still, know You are God.
I will be still, know You are God.
I will be still, know You are God.
I will be still, know You are God.
I will be still, know You are God.
I will be still, know You are God.

Lied 07
Titel: Heilig, heilig, heilig
Componist: Nicaea
(Nederlandse) Tekst: W. Barnard
Uitvoering: Samenzang
Opname: Zwolle - IJsselhallen
Tekst:
Heilig, heilig, heilig! Heer God, almachtig!
Vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
drievuldig God, die één in wezen zijt.
Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden
al Uwe eng'len, onvolprezen Heer.
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
hemel, zee en aarde verhoogt Uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
drievuldig God, die één in wezen zijt.

Lied 08
Titel: U zij de glorie
Componist: Georg Friedrich Händel
(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoering: Samenzang
Opname: Zwolle - IJsselhallen
Tekst:
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af,
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de Zijnen in Zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd’ en welgezind,
en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In Zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

