Lied 01
Titel: Op die dag
Componist: Eliza Hewitt, Matt Redman, Beth Redman, Leonard Jarman
(Nederlandse) Tekst: Menno van der Beek
Uit de bundel(s): Opwekking 818
Uitvoerende(n): Lucas Kramer
Tekst:
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus
Eenmaal heelt U iedere wond
Heel de oude wereld verdwijnt
De pijn voorbij
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus
Eenmaal zal het duidelijk zijn
Alle zorg en wanhoop verdwijnt
De angst voorbij
Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus
Kan genade heerlijker zijn
En U maakt ons anders en nieuw
Op die dag
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus
Eenmaal is het vechten voorbij
Dan zien we uw macht en uw pracht
Op die dag
Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied
Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied

Lied 02
Titel: Ik bouw op U
Componist: Jean Sibelius
(Nederlandse) Tekst: Stichting Opwekking
Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 191, Weerklank 445, Opwekking 124, Hemelhoog
445, Evangelische Liedbundel 246, Johannes de Heer 96
Uitvoerende(n): Lucas Kramer
Tekst:
Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
Ik bouw op U en ga in uwe naam
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
Ik bouw op U en ga in uwe naam
Gelovend ga ik eigen zwakheid voelend
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan
Toch rijst in mij een lied van overwinning
Ik bouw op U en ga in uwe naam
Toch rijst in mij een lied van overwinning
Ik bouw op U en ga in uwe naam

Lied 03
Titel: Heer wat een voorrecht
Componist: Bill & Gloria Gaither
(Nederlandse) Tekst: Hans Lieberton
Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 354, Opwekking 249, Evangelische Liedbundel 212,
Johannes de Heer 983
Uitvoerende(n): The Choir Company Vocals, Cum Gaudia
Tekst:
Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
schouder aan schouder in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet,
vol van Uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.
Samen te strijden in woord en in werk,
één zijn in U, dat alleen maakt ons sterk,
delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als Uw kerk, die waarachtig wil zijn.
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet,
vol van Uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet,
vol van Uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Lied 04
Titel: Klinke in alle wereldtalen
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: André F. Troost
Uit de bundel(s): Zingende Gezegend 242
Uitvoerende(n): Cum Gaudia
Tekst:
Klinke in alle wereldtalen:
een vaste burcht is onze God!
Hoe vaak, hoe ver wij van Hem dwalen,
geen wet zo goed als zijn gebod.
Niets kan ons blijvend staande houden,
geen goden, groot van goud en geld
slechts wie hun huis op liefde bouwden
weerstaan orkanen van geweld.
Laat Hem dan dragen heel uw leven
de rots die oprijst uit het zand
Zijn jawoord heeft Hij u gegeven
Hij reikt u toe zijn rechterhand
Roept dan in dorpen en in steden
van alle daken overluid:
"De Heer is hier en Hij vraagt heden
de hele wereld als zijn bruid"

Lied 05
Titel: De hoogste eer
Componist: Suzan Paas, Sjoerd Visser
(Nederlandse) Tekst: Sergej Visser
Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen
Uitvoerende(n): De Oden van Salomo
Tekst:
Ik heb Gods lied gezongen.
Ik zing ook nu Uw loflied, Heer,
want ik wil bij U horen,
de Heer verdient de hoogste eer.
Onze HEER verdient de hoogste eer.
God heeft mij rust gegeven.
Ik roep Zijn naam. Ik zing voor Hem.
Hij heeft dit lied geschreven.
Hij geeft me leven, lijf en stem.
Onze HEER verdient de hoogste eer.
Daarom zing ik zijn lied overal.
Van noord tot zuid, we zingen het uit,
tot het klinkt van de top en vanuit het dal:
onze Heer verdient de hoogste eer.
Wie schrijft het lied van God op?
Wie leest het voor? Wie leert Zijn les?
Wie voedt zichzelf als kind op?
Het is de HEER die mensen redt.
Onze HEER verdient de hoogste eer.
Ik heb Gods kracht ervaren.
Ik heb Zijn wonderen gezien.
Ik kan ze niet verklaren,
maar ik belijd dat ik Hem dien:
onze HEER verdient de hoogste eer.
Daarom zing ik zijn lied overal.
Van noord tot zuid, we zingen het uit,
tot het klinkt van de top en vanuit het dal:
onze Heer verdient de hoogste eer.
Ik ken Hem. Ik weet wat Hij doet.
Dat is genoeg. Zo is het goed.
Zijn lied welt in mij op.
Mijn stem is water voor wie dorst naar Hem,

water voor wie dorst naar Hem.
Mijn stem is water voor wie dorst naar Hem,
water voor wie dorst naar Hem.
Daarom zing ik Zijn lied overal.
Van noord tot zuid, we zingen het uit,
tot het klinkt van de top en vanuit het dal:
onze Heer verdient de hoogste eer.

Lied 06
Titel: God van trouw
Componist: Brian Doerksen
(Nederlandse) Tekst: Gijsbert van Oeveren
Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 185, Opwekking 542, Hemelhoog 335
Uitvoerende(n): The Choir Company Vocals
Tekst:
God van trouw,
U verandert nooit,
Eeuwige, U mijn vredevorst.
Aller Heer, ik vertrouw op U.
Heer, ik roep tot U,
Opnieuw en opnieuw.
Heer, ik roep tot U,
Opnieuw en opnieuw.
U bent mijn rots wanneer ik wankel,
U richt mij op wanneer ik val.
Dwars door de storm
Bent U Heer, het anker;
Ik stel mijn hoop alleen op U.

Lied 07
Titel: Vaste rots van mijn behoud
Componist: Henry Rowley Bishop
(Nederlandse) Tekst: Jacqueline van der Waals
Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 250, Hemelhoog 466, Evangelische Liedbundel
189a, Johannes de Heer 283
Uitvoerende(n): Lucas Kramer en virtueel koor
Tekst:
Vaste Rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schauw,
waar het bloed, door U gestort,
mij de bron des levens wordt.
Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik om mijn zonden ween,
kunnen redden, Gij alleen.
Eenmaal als de stonde slaat
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d’aardse woon’
opklimt tot des Rechters troon,
Rots der eeuwen, in uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.

Lied 08 (alleen online)
Titel: Wanneer U met mij bent
Componist: Travis Cottrell, Jeff Pardo, Michael Farren
(Nederlandse) Tekst: Travis Cottrell, Jeff Pardo, Michael Farren (vertaler onbekend)
Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen
Uitvoerende(n): Lucas Kramer
Tekst:
Wanneer U met mij bent, vrees ik geen kwaad
Al voelt mijn hart door tranen heen bezwaard
Word ik vervolgd, of dreigt het zwaard
Ik vrees geen kwaad, want U bent met mij Heer.
Want als U met mij bent, mijn zorgen ziet
Dan troost U mij, elk uur, elk ogenblik,
De stormwind loeit, een woeste zee
Ik vrees geen kwaad, want U bent met mij Heer.
Nooit meer verlaten, mijn kracht zal altijd zijn
Een vaste hoop, verankerd diep in mij
Door licht en duister, zing ik steeds weer
Want U bent met mij Heer
Wanneer U met mij bent, mijn hart wordt stil
Ik ben geborgen in uw heil'ge wil
Geen donker dal, geen doodsangst meer
Ik vrees geen kwaad, want U bent met mij Heer.
Nooit meer verlaten, mijn kracht zal altijd zijn
Een vaste hoop, verankerd diep in mij
Door licht en duister, zing ik steeds weer
Want U bent met mij Heer
Want als U met mij bent, ik overleef
De vloed, het vuur, als ik mij overgeef
Mijn vaste grond, in mijn bestaan
Altijd met mij, totdat de morgen komt
Ik ben van U, want U bent met mij Heer

Lied 09 (alleen online)
Titel: Leid mij
Componist: Travis Cottrell, Jeff Pardo, Scott Johnson
(Nederlandse) Tekst: Wicher Schuurman en Roeland Smith
Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen
Uitvoerende(n): Lucas Kramer
Tekst:
Beschermer van mijn hart
Kracht wanneer ik val
Hoop die niet vervaagt
Vriend die nooit verlaat
Ik hoor zo graag Uw stem
Kom en spreek mij aan
U gaat voor
Leid mij, leid mij
Heer van elke dag
U verlicht mijn pad
Leid mij, o leid mij
Ik ben van U
Heer, leid mij voort
Als pijn me achtervolgt
De vloed mij overspoelt
Als twijfel van me wint
Kijk ik vermoeid omhoog
U bent er en U helpt
Altijd even trouw
U gaat voor
Leid mij, leid mij
Heer van elke dag
U verlicht mijn pad
Leid mij, o leid mij
Ik ben van U
Heer, leid mij voort
Uw plan is hoger
Uw wijsheid groter
U bent mijn Herder
U bent mijn Redder
Uw plan is hoger
Uw wijsheid groter
U bent mijn Herder
U bent mijn Redder

Leid mij, leid mij
Heer van elke dag
U verlicht mijn pad
O, leid mij, o leid mij
Ik ben van U
Heer, leid mij voort
Ik ben van U
Heer, leid mij voort

Lied 10 (alleen online)
Titel: De Zegen - Hij is bij je
Componist: Steven Furtick, Chris Brown, Kari Jobe, Cody Carnes
(Nederlandse) Tekst: Sergej Visser
Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen
Uitvoerende(n): The Choir Company Vocals
Tekst:
De Heer zegent en leidt je
als Hij jou ziet, dan straalt Hij
want Hij geeft om jou
De Heer ziet je, Hij zoekt je
Hij geeft je rust
De Heer zegent en leidt je
als Hij jou ziet, dan straalt Hij
want Hij geeft om jou
De Heer ziet je, Hij zoekt je
Hij geeft je rust
Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Deze zegen zal Hij geven
Generaties geeft Hij leven
Bij je kinderen zal Hij wonen
Bij hun dochters en hun zonen
Hij beschermt je en Hij leidt je
Hij staat naast je, Hij is bij je
Hij omgeeft je, Hij leeft in je
Hij is bij je, Hij is bij je
Als je opstaat of naar bed gaat
Als je thuiskomt, als je weggaat
Als het misloopt, als het goed gaat
Hij is bij je, Hij is bij je
Amen.

