Lied 01
Titel: Machtig God sterke rots
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: F. Hernandez & G. Bonov
(Nederlandse) Tekst: P. Katipana & Rikkert Zuiderveld
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk
Tekst:
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard’ en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Lied 02
Titel: Dankt dankt nu allen God
Componist: Johann Crüger
(Nederlandse) Tekst: Jan Wit
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood
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: Breng dank aan de Eeuwige
Arrangement: Harm Hoeve
Componist: Henry Smith
(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld
Uitvoerende(n): JGK Immanuel, Vocals & Miranda de Vlieger
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst:
Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader
die ons Jezus zond
Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader
die ons Jezus zond
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,
zegt de arme: ik ben rijk
om wat de Here heeft gedaan, voor ons.
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk
zegt de arme: ik ben rijk
om wat de Here heeft gedaan, voor ons.
Breng dank.
Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader
die ons Jezus zond.
hele koor inzet heren tegen elkaar in
Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader
die ons Jezus zond.
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk
zegt de arme: ik ben rijk
om wat de Here heeft gedaan, voor ons.
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,
zegt de arme: ik ben rijk
om wat de Here heeft gedaan, voor ons.
Breng dank, breng dank.

Lied 04
Titel: Halleluja eeuwig dank en ere
Arrangement: Aarnoud de Groen
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Abraham Rutgers
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Apeldoorn - Grote Kerk
Tekst:
Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word’ op aard’ en in de hemel, Here,
voor uw liefd’ U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!

Lied 05
Titel: Vaste Rots
Arrangement: Marcel Zimmer
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jacqueline E. van der Waals
Uitvoerende(n): Filiae, Samenzang
Opname: Nijkerk - De Fontein
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.
Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirr’ of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedt,
die de zondaar leven doet!
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 06
Titel: Psalm 93: De Heer regeert
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk
Tekst:
De Heer regeert; de hoogste Majesteit,
bekleed met sterkt’, omgord met heerlijkheid,
bevestigt d’ aard’ en houdt door zijne hand
dat schoon gebouw onwankelbaar in stand.
Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond.
De waat’ren, Heer’, verheffen zich in ’t rond;
rivier en meer verheffen hun geruis;
het siddert al op ’t woedend stroomgedruis.
Maar, Heer’, Gij zijt veel sterker dan ’t geweld
der waat’ren, dien uw almacht palen stelt.
De grote zee zwijgt op uw wenk en wil,
hoe fel zij bruis’, hoe fel zij woede, stil.
Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan;
al wat Gij ooit beloofd heft, zal bestaan.
De heiligheid is voor uw huis, o Heer,
eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer.

Lied 07
Titel: Voor de bloemen op de velden
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: George Bizet
(Nederlandse) Tekst: Martin Mans
Uitvoerende(n): Mannenkoor en samenzang
Opname: Doesburg - Martinikerk
Tekst:
Voor de bloemen op de velden
voor de vogels, voor al uw werken
die uw grote naam vermelden
zingen w’een jub’lend loflied trouwe Heer
Grote Schepper, Heer der heren
u komt toe, de lof, de dank en eer
Grote Schepper, Heer der heren
u komt toe, de lof, de dank en eer
Voor de storm en voor de stilte
Voor de zon en ook voor de regen
Voor het licht en voor het donker
mogen wij danken in een juichend koor
Grote Schepper, Heer der heren
u komt toe, de lof, de dank en eer
Grote Schepper, Heer der heren
u komt toe, de lof, de dank en eer
Voor uw liefde en genade
voor uw trouw, ja voor al uw daden
voor uw komst naar deze aarde
prijzen en loven wij uw naam ter eer
Halleluja, halleluja,
dank U, Vader, Zoon en Heil’ge Geest
Halleluja, halleluja,
dank U, Vader, Zoon en Heil’ge Geest

Lied 08
Titel: Tienduizend redenen
Arrangement: Fred de Vries, Martin Zonnenberg
Componist: Matt Redman, Jonas Myrin
(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate
Uitvoerende(n): Samenzang, Mannenkoor Ichthus, Belle Magali
Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk
Tekst:
De zon komt op, maakt de morgen wakker
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.
Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.
En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige naam (2x)

Lied 09
Titel: Stil (Verberg mij nu)
Arrangement: Lennart Morée, Arjan Wouters
Componist: Reuben Morgan
(Nederlandse) Tekst: Gert van der Vijver
Uitvoerende(n): Mannenensemble Espressione, Samenzang
Opname: Utrecht - Nicolaïkerk
Tekst:
Verberg mij nu
Onder uw vleugels Heer
Houd mij vast
In uw sterke hand
Als de oceaan haar krachten toont
Zweef ik met U hoog
boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil;
U bent mijn God!
Vind rust mijn ziel
in God alleen
ken Zijn kracht
vertrouw Hem en wees stil
Als de oceaan haar krachten toont
zweef ik met U hoog
boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil;
U bent mijn God!
Als de oceaan haar krachten toont
zweef ik met U hoog
boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil
Dan word ik stil
U bent mijn God!

Lied 10
Titel: Wat vlied' of bezwijk
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: William Croft
(Nederlandse) Tekst: André F. Troost
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Amersfoort - St. Joriskerk
Tekst:
Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God,
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot;
moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd,
zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd.
Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar,
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar,
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht.
Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw,
de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw.
Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood,
dan rijst nog mijn loflied: 'zijn goedheid is groot!'

Lied 11
Titel: Schuilplaats
Componist: Elisa Krijgsman
(Nederlandse) Tekst: Elisa Krijgsman
Uitvoerende(n): Reni & Elisa Krijgsman
Opname: Wouw - St. lambertuskerk
Tekst:
Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste
Zijn in de schaduw van de Almachtige.
Ik wil zijn in de handen van mijn God, mijn Maker
Overnachten in zijn aanwezigheid
U bevrijdt mij uit de handen van belagers
U redt mij van de gruwelijke dood.
En de nachten hoef ik niet meer te vrezen,
Of de pijlen die op mij zijn gericht.
Want ik ben veilig bij U,
Beschut onder uw vleugels.
Ik ben veilig bij U,
U antwoordt als ik roep.
Ik ben veilig bij U
Veilig bij U
Als ik woon
in de schuilplaats van de Allerhoogste
U bent mijn toevlucht, U bent mijn vesting
U bent mijn God, op wie ik vertrouw
U wilt bevrijden, mij altijd redden.
In mijn nood bent U steeds heel dicht bij mij.
Want ik ben veilig bij U,
Beschut onder uw vleugels.
Ik ben veilig bij U,
U antwoordt als ik roep
Ik ben veilig bij U
Veilig bij U
Als ik woon
in de schuilplaats van de Allerhoogste.
Ik wil zijn in de schuilplaats van de allerhoogste
overnachten in Zijn aanwezigheid.

Lied 12
Titel: Wees niet bevreesd
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Riet Lodder
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk
Tekst:
Wees niet bevreesd, want God blijft voor je zorgen,
al zie je niet over de toekomst heen.
Leef maar vandaag en denk nog niet aan morgen.
God is nabij, Hij laat je nooit alleen.
Wees niet bevreesd, Hij ziet jouw stille tranen,
al heb je soms ook nog zo veel verdriet.
Je hoort bij Hem, Hij roept ook jou bij name.
God is nabij, zijn kind vergeet Hij niet.
Wees niet bevreesd, al kun je soms niet verder,
al staat de hele wereld ook in brand.
Hij steunt en draagt je, is de Goede herder.
God is nabij, Hij houdt je in zijn hand.
Wees niet bevreesd, al wankelt heel je leven.
Hij is het, die van angst en zorg bevrijdt.
Vertrouw op Hem, Hij zal je nooit begeven.
God is nabij, voor eeuwig en altijd.

Lied 13
Titel: Psalm 46 - Psalmen voor nu
Componist: Psalmen voor nu
(Nederlandse) Tekst: Onbekend
Tekst:
God is onze veiligheid en kracht
Eerste hulp, dat hebben wij ervaren
Dus zijn wij niet bang al beeft de aarde
En al zouden bergen zich bewegen
Losgeslagen midden op de zeeën
Laat de vloed maar springen op de kust
Laat de duinen in die stormen beven
De Heer van de Hemelse legers is bij ons
De God van Jacob is onze veilige hoogte
Levend water maakt de mensen blij
In de stad van God, de Allerhoogste
Stad die niet zal vallen, want Hij woont er
Hij zal haar beschermen in de morgen
Volken zijn als golven die tekeer gaan
En regimes gaan onder in de vloed
Als Hij zich laat horen, beeft de wereld
De Heer van de Hemelse legers is bij ons
De God van Jacob is onze veilige hoogte
Kijk toch naar de daden van de Heer
Wat Hij doet, verbijstert heel de aarde
Oorlog weet Hij wereldwijd te stoppen
En Hij breekt agressie, breekt de wapens
Steekt in brand, de tanks van de soldaten
"Stop ermee en weet; Ik ben je God
Groter dan de volken en de aarde"
De Heer van de Hemelse legers is bij ons
De God van Jacob is onze veilige hoogte

Lied 13
Titel: God van trouw
Arrangement: Marcel Zimmer
Componist: Brian Doerksen
(Nederlandse) Tekst: Gijsbert van Oeveren
Uitvoerende(n): Elise Mannah, Samenzang
Opname: Utrecht - Nicolaïkerk
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.
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.
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.

