Lied 01
Titel: Heer ik prijs uw grote naam
Componist: Rick Founds
(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen
Uitvoerende(n): Gospel Boulevard, 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 02
Titel: Tienduizend redenen
Arrangement: Hans van Wingerden
Componist: Jonas Myrin & Matt Redman
(Nederlandse) Tekst: Jonas Myrin, Matt Redman & Harold ten Cate
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk
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.
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.
Verheerlijk zijn heilige naam.

Lied 03
Titel: Wat een prachtige naam
Arrangement: Marcel Zimmer
Componist: Brook Ligertwood, Ben Fielding
(Nederlandse) Tekst: Hillsong Amsterdam
Uitvoerende(n): Navigators Studentenkoor
Opname: Utrecht - Nicolaïkerk
Tekst:
U was het woord in den beginne
een met God, de hoogste Heer
Verborgen glorie in uw schepping
nu door Christus openbaar
Wat een prachtige naam heeft Hij
Wat een prachtige naam heeft Hij
de naam van Jezus onze Heer
Wat een prachtige naam heeft Hij
niets is aan Hem gelijk
Wat een prachtige naam heeft Hij
de naam van Jezus
Zonder ons wilt u geen hemel
dus Jezus bracht de hemel hier
Mijn schuld was groot, uw liefde groter
wat kan ons nog scheiden Heer
Wat een heerlijke naam heeft Hij
Wat een heerlijke naam heeft Hij
de naam van Jezus onze Heer
Wat een heerlijke naam heeft Hij
niets is aan Hem gelijk
Wat een heerlijke naam heeft Hij
de naam van Jezus
Wat een heerlijke naam heeft Hij
de naam van Jezus
De dood overwonnen
het doek scheurde open
de zonde en straf
hun stem verstomd
De hemelen juichen
van glorie getuigend
U bent de opgestane Heer
Een ieder moet wijken
U heeft geen gelijke
U regeert nu en voor altijd
De glorie is voor u

het koninkrijk door u
en er gaat niets boven uw naam
Wat een krachtige naam heeft Hij
Wat een krachtige naam heeft Hij
de naam van Jezus onze Heer
Wat een krachtige naam heeft Hij
Niets is aan hem gelijk
Wat een krachtige naam heeft Hij
de naam van Jezus
Wat een krachtige naam heeft Hij
de naam van Jezus
Wat een krachtige naam heeft Hij
de naam van Jezus
Jezus

Lied 04
Titel: Koning Jezus, wij verhogen U / Hij is verheerlijkt
Arrangement: Henk Ruiter
Componist: Twila Paris
(Nederlandse) Tekst: Erik Riemens
Uitvoerende(n): Continentals Tribute 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 05
Titel: Vader ik aanbid U (met: Hier zijn wij)
Componist: Terrye Coelho
(Nederlandse) Tekst: Terrye Coelho
Uitvoerende(n): Mozaiek Worship
Opname: Hilversum - De Kapel (EO-gebouw)
Tekst:
Vader, ik aanbid U
‘k Leg mijn leven voor U
Halleluja
Jezus, ik aanbid U
‘k Leg mijn leven voor U
Halleluja
Hier zijn wij, als levend offer, Heer,
Heilig en aangenaam voor U.
Hier zijn wij,
wij leggen voor uw troon neer,
al onze dromen en ons nu
Hier zijn wij, als levend offer, Heer,
Heilig en aangenaam voor U.
Hier zijn wij,
wij leggen voor uw troon neer,
al onze dromen en ons nu
Heil’ge Geest, ik aanbid U
‘k Leg mijn leven voor U
Halleluja

Lied 06
Titel: Heerlijk is uw naam
Arrangement: André van Vliet
Componist: Peter van Essen
(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Utrecht - Nicolaïkerk
Tekst:
Heerlijk is uw naam
Heerlijk is uw naam
hoog verheven en vol van kracht,
heerlijk is uw naam
Jezus, Jezus,
heerlijk is uw naam
Heilig Lam van God
Heilig Lam van God
dat de zonden der wereld droeg
heilig is uw naam
Jezus, Jezus,
heilig is uw naam
Waardig bent u, Heer
Waardig bent u, Heer
alle macht en heerlijkheid
alle lof en eer
Jezus, Jezus,
waardig bent U, Heer

Lied 07
Titel: I love You Lord - Still
Arrangement: Elvis Ediagbonya
Componist: Ben Tan, Aodhan King, Laurie Klein, Bede Benjamin-Korporaal, Laura Toggs,
Reuben Morgan
(Nederlandse) Tekst: Ben Tan, Aodhan King, Laurie Klein, Bede Benjamin-Korporaal, Laura
Toggs, Reuben Morgan
Uitvoerende(n): Gospel Boulevard
Opname: Zwolle - IJsselhallen
Tekst:
I love you, Lord
and I lift my voice
To worship You,
oh my soul, rejoice
Take joy my King
in what You hear
Let it be a sweet,
sweet sound in Your ear
I love you, Lord
and I lift my voice
To worship You,
oh my soul, rejoice
Take joy my King
in what You hear
Let it be a 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
in Christ alone
Know His power
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

Lied 08
Titel: Adonai
Arrangement: Denise Brand
Componist: Paul Wilbur
(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart
Uitvoerende(n): Gospelkoor Tin Speransa, Samenzang
Opname: Apeldoorn - Grote Kerk
Tekst:
Heer van de eeuwigheid
laat ons uw glorie zien.
Heer over hemel en aard,
God van Israël.
Kom in uw wijsheid en macht,
vol van uw glorie en kracht.
Hoor naar de roep van ons hart,
toon uw heerlijkheid.
En ieder zal U zien
die komt in majesteit.
Adonai, Adonai,
dan buigt elke knie
voor de hoogste Heer.
Adonai, Adonai,
dan juicht elke tong:
U alleen bent Heer!
Adonai.
Zie Jeruzalem wacht,
heft haar lofzang omhoog,
alle poorten zien uit
naar de dag dat U komt.
En hoor hoe Sion zingt:
Gezegend Hij die komt.
Adonai, Adonai,
dan buigt elke knie
voor de hoogste Heer.
Adonai, Adonai,
dan juicht elke tong:
U alleen bent Heer!
Adonai, Adonai, Adonai, Adonai.

Lied 09
Titel: Koning tot in eeuwigheid
Componist: Jason Ingram, Brooke Ligertwood, Scott Ligertwood
(Nederlandse) Tekst: Hillsong
Uitvoerende(n): Sharon Kips
Opname: Kortenhoef - Oude Kerkje
Tekst:
In het duister waar wij wachtten
Zonder hoop, zonder licht
Kwam U hier om ons te redden
Niets dan liefde in uw blik
Om de wetten, te vervullen
Kwam Gods Woord toen tot een maagd
Van een troon vol grootse glorie
Naar een kribbe hier op aard
Prijs de Vader
Prijs de Zoon
Prijs de Geest
die in ons woont
God van glorie
Majesteit
Prijs de Koning tot in eeuwigheid
Om verlorenen te vinden
Om uw koninkrijk op aard
Om de schepping te verlossen
Werd het kruis U niet bespaard
En ook zelfs in al uw lijden
Keek U naar de eeuwigheid
Wetend, dit is onze redding
Jezus, U heeft ons bevrijd
Prijs de Vader
Prijs de Zoon
Prijs de Geest
die in ons woont
God van glorie
Majesteit
Prijs de Koning tot in eeuwigheid
Prijs de Vader
Prijs de Zoon
Prijs de Geest

die in ons woont
God van glorie
Majesteit
Prijs de Koning tot in eeuwigheid
Prijs de Koning tot in eeuwigheid

Lied 10
Titel: Geprezen zij God
Componist: William Doane
(Nederlandse) Tekst: Fanny J. Crosby (vertaler onbekend)
Uitvoerende(n): Familie Van der Vijver
Opname: Nieuwpoort - Hervormde Kerk
Tekst:
Geprezen zij God op zijn heilige troon
voor 't geen Hij ons gaf in zijn enige Zoon,
Die kwam als het Godslam en droeg onze schuld,
Die d' eis van God wet aan het kruis heeft vervuld.
Prijst de Heer, prijst de Heer, alles zingt tot zijn eer!
Stem en klank, stem en klank, jubelt luid onze dank!
Door 't bloed van het Lam gaan wij vrij tot Gods troon;
breng daarom de glorie aan Vader en Zoon.
O, welk een verlossing schonk God in het bloed,
de enige losprijs die voor Hem voldoet.
Geen zondaar te zondig, geen zonde te groot:
het bloed van Gods Zoon redt van d' eeuwige dood.
O zie nu het Godslam, geslacht ook voor u.
Het draagt al uw zonden, gelooft dit toch nu.
Zijn bloed schenkt vergeving, 't koopt slaven weer vrij,
het heiligt en reinigt, 't maakt zalig en blij.
Prijst de Heer, prijst de Heer, alles zingt tot Zijn eer!
Stem en klank, stem en klank, jubelt luid onze dank!
Door 't bloed van het Lam gaan wij vrij tot Gods troon;
breng daarom de glorie aan Vader en Zoon.
Glorie, glorie, glorie, glorie.
Prijst de Heer voor wat Hij heeft gedaan.
Glorie, glorie, glorie, glorie.
Prijst de Heer voor wat Hij heeft gedaan.
Glorie, glorie, glorie, glorie.
Prijst de Heer voor wat Hij heeft gedaan.
Glorie, glorie, glorie, glorie.
Prijst de Heer voor wat Hij heeft gedaan.
Prijst de Heer, prijst de Heer, alles zingt tot Zijn eer!
Stem en klank, stem en klank, jubelt luid onze dank!
Door 't bloed van het Lam gaan wij vrij tot Gods troon;
breng daarom de glorie aan Vader en Zoon.
Breng daarom de glorie aan Vader en Zoon.

Lied 11
Titel: Adembenemend
Arrangement: Marcel Zimmer
Componist: Marcel Zimmer
(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer
Uitvoerende(n): Gospel Boulevard, 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 alom tegenwoordig
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 onbeschrijf’lijk
want U bent die 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 12
Titel: Prijs de Heer 2.0
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Onbekend
Uitvoerende(n): Studentenkoor
Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk
Tekst:
Ik prijs U, voor eeuwig.
Ik prijs U voor altijd,
want U bent mijn Vader
en U heeft mij vaak bevrijdt.
Prijst de Heer met blijde galmen,
gij, mijn ziel, hebt rijke stof.
‘k Zal zo lang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan zijn lof.
‘k Zal zolang ik ’t licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied!
Ik prijs U, voor eeuwig.
Ik prijs U voor altijd,
want U bent mijn Vader
en U heeft mij vaak bevrijdt.
Zalig hij, die in dit leven,
Jacobs God ter hulpe heeft;
hij, die door de nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft,
die zijn hoop in ’t hach’lijkst lot
vestigt op de Heer, zijn…
God heeft het eerste woord…
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
God heeft het eerste woord,
eerste woord, eerste woord.
God heeft het laatste woord.
God heeft het eerste woord.
God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

God staat aan het begin.
Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Lied 13
Titel: Geef ons een hart U toegewijd
Arrangement: Denise Brand
Componist: Sue C. Smith
(Nederlandse) Tekst: Jolanda Koning-de Jong
Uitvoerende(n): Gospelkoor Tin Speransa
Opname: Apeldoorn - Grote Kerk
Tekst:
Geef ons een hart dat voor U klopt
om U te dienen, trouwe God.
Die schuld vergeeft, voor omkeer zorgt.
Geef ons een hart dat voor U klopt.
Geef ons een hart, U toegewijd.
Waaruit verzet als sneeuw verdwijnt.
Dat wordt alleen door U bereikt.
Geef ons een hart, U toegewijd.
Wij kunnen niet zonder
niet zonder U
Wij kunnen niet zonder
niet zonder U
Wij kunnen niet zonder
niet zonder U
Wij kunnen niet zonder
niet zonder U
Geef ons een hart dat voor U klopt
om U te dienen, trouwe God.
Die schuld vergeeft, voor omkeer zorgt.
Geef ons een hart dat voor U klopt.
Geef ons een hart, U toegewijd.
Waaruit verzet als sneeuw verdwijnt.
Dat wordt alleen door U bereikt.
Geef ons een hart, U toegewijd.
U toegewijd.

Lied 14
Titel: Overwinningslied
Arrangement: Henk Ruiter
Componist: Andrew Small & Stuart Townend
(Nederlandse) Tekst: Maarten T.D. Wassink
Uitvoerende(n): The Choir Company
Opname: Breda - Grote kerk
Tekst:
Lang voordat de tijd begon
Stond mijn leven in Gods hand geschreven
Geliefd, gered, door Hem bemind
aanvaarde Hij mij als zijn kind
Door zijn lijden aan het kruis
is mijn schuld vergeven en ontving ik een nieuw leven
Hij richt mij op wanneer ik val
Leid mij door het donk’re dal
Ik aanbid U met alles wat ik in mij heb
en zing voor U mijn Heer
Heel de schepping aanbidt U met een loflied
en geeft U de hoogste eer
Wij zingen eer en glorie, lof, aanbidding
waardig is het Lam op de troon
Halleluja, ik verhoog zijn naam
Eer en glorie, lof, aanbidding
waardig is het Lam op de troon
Halleluja, ik verhoog
en aanbid U
met alles wat ik in mij heb
en zing voor U mijn Heer
Heel de schepping aanbidt U met een loflied
en geeft U de hoogste eer
Aan het einde van de tijd vertragen
zal elke knie zich buigen, elke tong getuigen
Heel de schepping juicht en zingt
als het lied van overwinning klinkt

Lied 15
Titel: Total praise
Componist: Richard Smallwood
(Nederlandse) Tekst: Richard Smallwood
Uitvoerende(n): Gospel Boulevard
Opname: Zwolle - IJsselhallen
Tekst:
Lord, I will lift
mine eyes to the hills
Knowing my help
is coming from You
Your peace, You give me
in time of the storm
You are the source of my strength
You are the strength of my life
I lift up my hands
in total praise to You
You are the source of my strength
You are the strength of my life
I lift up my hands
in total praise to You
Amen. Amen.
Amen. Amen.
Amen. Amen.
Amen. Amen.
You are the source of my strength
You are the strength of my life
I lift up my hands
in total praise to You
Amen. Amen.
Amen. Amen.
Amen. Amen.
Amen. Amen.

Lied 16
Titel: O Happy day
Componist: Edwin R. Hawkins
(Nederlandse) Tekst: Edwin R. Hawkins
Uitvoerende(n): Chosen Gospel Choir
Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk
Tekst:
O happy day, o happy day.
O happy day
O happy day
O happy day
O happy day
When Jesus washed,
When Jesus washed.
When Jesus washed,
When Jesus washed.
When Jesus washed,
When Jesus washed.
He washed my sins away.
O happy day
Ah happy day
O happy day
O happy day
O happy day
O happy day
O happy day
When Jesus washed,
When Jesus washed
Oh when he washed
When Jesus washed
When Jesus washed
When Jesus washed
He washed my sins away
O happy day
O happy day
O happy day
He taught me how
Yeah He taught me how
to watch
how to watch
fight and pray
Woh, fight and pray
fight and pray

and live rejoicing
ev’ry day, ev’ry day
ev’ry day
O happy day
O happy day
O happy day
O happy day
When Jesus washed
When Jesus washed
When Jesus washed
When Jesus washed
When Jesus washed,
When Jesus washed
He washed my sins away.
O happy day
O happy day
O happy day
sing it, sing it, sing it, sing it
O happy day
O happy day
O happy day
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
O happy day
O happy day
O happy day

