Lied 01
Titel: O licht uit licht uit God geboren
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Johann Balthasar König
(Nederlandse) Tekst: André F. Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Groningen - Nieuwe Kerk
Tekst:
O licht uit licht, uit God geboren,
o ster die niet voorgoed verdwijnt,
gij dageraad, gij ochtendgloren,
o morgenrood, Gij zon die schijnt –
de deuren van de nacht gaan dicht,
Christus, Gij zijt ons licht!
O rots, o steen waar wij op bouwen,
o aarde die niet zal vergaan,
Gij zijt de grond van ons vertrouwen,
het fundament waarop wij staan;
als alles wankelt, zwaar belast,
staan wij op U, rotsvast.
O lichtend vuur, o levend water,
o vaste grond, stralende zon,
Gij spreekt en zie: het is, het staat er –
van al wat leeft zijt Gij de bron!
Aan U, o einde en begin,
ontleent ons leven zin.

Lied 02
Titel: Ontwaak gij die slaapt
Arrangement: Daniël Rouwkema
Componist: Johannes Gijsbertus Bastiaans
(Nederlandse) Tekst: Petro Parson
Uitvoering: Samenzang
Opname: Groningen - Nieuwe Kerk
Tekst:
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doo’n,
en Christus zal over u lichten!
Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods Zoon,
eer Hij u als rechter komt richten.
Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot!
Wie kiest, o verdwaasde, voor ‘t leven de dood?
Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed,
de nacht is zo lang reeds verdwenen!
Het licht der genade, met blijdschap begroet,
heeft de aarde reeds eeuwen beschenen.
En groots is uw roeping en heilig uw taak,
en de uren zijn weinig, ontwaak dan, ontwaak!
Welzalig de vrome, die wandelt in ‘t licht,
door Christus de doodslaap ontrezen.
Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht,
‘t zal nimmermeer nacht voor hem wezen.
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doo’n!
Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon.

Lied 03
Titel: Het is Gods kracht, waarin wij staan
Arrangement: Percy C. Buck, Daniël Rouwkema
Componist: Gonfallon Toyal
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoerende: Continentals Tribute, Choral Voices, Samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Groningen - Nieuwe Kerk
Tekst:
Het is Gods kracht, waarin wij staan!
Trek dan Zijn wapenrusting aan
wanneer uw vrijheid wordt belaagd
en men u om uw offers vraagt.
Gebruik als schild uw vast geloof,
zodat u elke vuurpijl dooft
waarmee het kwaad u raken wil,
maar al zijn vuur aan u verspilt.
Het heil van God omsluit uw hoofd,
is als een helm voor wie gelooft,
behoedt u als een trouwe wacht
tegen de aanval van de nacht.
Volhard en bid bij dag en nacht
hoe u van Hem uw heil verwacht.
Als dit uw wapenrusting is,
wees van de zegen dan gewis!
Amen.

Lied 04
Titel: Hoe zal ik U ontvangen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Melchior Teschner
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoering: Samenzang
Opname: Groningen - Nieuwe Kerk
Tekst:
Hoe zal ik U ontvangen,
wat wordt mijn eerste groet?
U, ieders hartsverlangen,
vervult ook mij met gloed!
O Jezus, licht der wereld,
verlicht mij, dat ik weet
waarmee ik U moet eren,
U waardig welkom heet.
Heel Sion strooit haar palmen
als vaandels voor uw voet.
En ik stem in met psalmen
waarmee ik U begroet.
Zo zal ik U ontvangen:
mijn lofzang is de twijg,
mijn zangen zijn het vaandel
dat zich in eerbied neigt.
Waarom u zorgen maken
met vragen, dag en nacht,
hoe u Hem zult ontvangen
met uw gebrek aan kracht?
Hij komt, Hij komt met liefde,
wil zo graag bij u zijn!
Want Hij weet van uw grieven,
en Hij stilt al uw pijn.

Lied 05
Titel: Toch dichtbij
Componist: Martin Zonnenberg
(Nederlandse) Tekst: Martin Zonnenberg
Uitvoerende: Lieneke van Eijkelenburg
Uitvoering: Solo
Opname: Groningen - Nieuwe Kerk
Tekst:
Here in de hemel
zo ver weg en toch dichtbij
U wilt naar ons horen
U bent nu heel dicht bij mij
Ik mag tot U komen
in ’t gebed en in mijn lied
wetend dat U wilt horen
U vergeet mij niet
Here in de hemel
U komt naar ons in uw woord
help ons in het zingen
Wij hebben uw stem gehoord
U wilt tot ons komen
door uw woord en door uw geest
U hebt onze hand genomen
Wij zijn niet bevreesd
Noe..

Lied 06
Titel: De eersten zijn de laatsten
Arrangement: Daniël Rouwkema
Componist: Frits Mehrtens
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard
Uitvoering: Samenzang
Opname: Groningen - Nieuwe Kerk
Tekst:
De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop,
zij moeten zich niet haasten,
die leven van de hoop.
God moge ons behoeden,
wij zien elkander aan,
de broeder kent de broeder
als een die voor moet gaan.
Zo staat het voorgeschreven,
zo is het steeds voorzegd,
wie achter is gebleven
krijgt eerstgeboorterecht.
Zo hoog zijn Gods gedachten,
zij gaan de tijden door,
wie voor was blijft ten achter,
wie achterbleef gaat voor.
Veracht dan niet de kleinen
en die verloren zijn,
want God noemt hen de Zijnen
die laatgeboren zijn.

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: Traditional (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: Christ's Blessing
Componist: Paul Leddington Wright
(Nederlandse) Tekst: Paul Leddington Wright
Uitvoerende: Choral Voices
Uitvoering: Samenzang
Opname: Groningen - Nieuwe Kerk
Tekst:
The love of Christ enfold you
The light of Christ lead you
The peace of Christ fulfill you
The truth of Christ uphold you
The joy of Christ inspire you
The presence of Christ be with you
always
The love of Christ enfold you
The light of Christ guide you
The peace of Christ fulfill you
The truth of Christ uphold you
The joy of Christ inspire you
the presence of Christ be with you
always
The love of Christ enfold you
The love of Christ enfold you
enfold you
with love and joy and peace

