Lied 01
Titel: Christus onze Heer verrees
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditonal
Uitvoering: Samenzang
Opname: Groningen - Martinikerk
Tekst:
Christus, onze Heer, verrees
halleluja
Heilge dag na angst en vrees,
halleluja
Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja
Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja
heeft verzoening ons bereid,
halleluja
Nu is Hij der heemlen Heer,
halleluja
Eng’len juublen Hem ter eer,
halleluja

Lied 02
Titel: Daar juicht een toon
Arrangement: S van de Houten
Eerste componist: Henri Abraham Cesar Malan
(Nederlandse) Tekst: Eduard Gerdes
Uitvoering: Samenzang
Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk
Tekst:
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
die galmt door gans' Jeruzalem
een heerlijk morgenlicht breekt aan
de Zoon van God is opgestaan
Nu jaagt de dood geen angst meer aan
want alles, alles is voldaan
wie in geloof op Jezus ziet
die vreest voor dood en duivel niet
Want nu de Heer is opgestaan
nu vangt het nieuwe leven aan
een leven door Zijn dood bereid
een leven in Zijn heerlijkheid

Lied 03
Titel: Jezus leeft in eeuwigheid
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Charles A. E. Groot
(Nederlandse) Tekst: Charles A. E. Groot
Uitvoering: Samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:
Jezus leeft in eeuwigheid
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks als er een nieuwe dag begint
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:
Jezus leeft in eeuwigheid
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks wanneer de grote dag begint
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
heffen wij dit loflied aan:
Jezus komt in eeuwigheid
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Lied 04
Titel: Daar is kracht
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: Lewis E Jones
(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer
Uitvoering: Samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst:
Wilt u van zonde en schuld zijn verlost
Daar is kracht in het bloed
Daar is kracht in het bloed
Weet, dat uw redding zoveel heeft gekost
Daar is kracht in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam
Kom dan tot Jezus, Hij stierf ook voor U
Daar is kracht in het bloed
Daar is kracht in het bloed
Hoort naar zijn woord en gelooft in Hem nu
Daar is kracht in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam

Lied 05
Titel: Geprezen zij de Heer
Arrangement: Maarten Wassink
Eerste componist: Benjamin Britten
(Nederlandse) Tekst: J. van Ingen Schenau
Uitvoerende: Soliste Willemijn
Uitvoering: Solozang en samenzang
Opname: Amersfoort - St. Joriskerk
Tekst:
Geprezen zij de Heer
die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren
vast in handen heeft.
Hem zij de glorie, koper
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.
Verdreven is de schaduw
van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuis gebracht.
Voor Hem geldt ook dit wonder:
alles is volbracht.
Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam

Lied 06
Titel: Heerlijk is Uw naam
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Peter van Essen
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Samenzang
Uitvoering: Samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
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: Dit is een dag van zingen
Arrangement: Dick Sanderman
Eerste componist: Johann Crüger
(Nederlandse) Tekst: Hanna Lam
Uitvoering: Samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst:
Dit is een dag van zingen
Voorgoed zijn wij bevrijd
Gods kracht zal ons omringen
zijn liefde duurt altijd
Ontsloten is de poort
scharnierend op de vrede
wij zullen binnentreden
en leven ongestoord
Dit is een dag van zegen
een dag van feest en licht
van palmen hoog geheven
van zon en vergezicht
Geef ons vandaag de moed
het met uw naam te wagen
uw vrede uit te dragen
Loof God, want Hij is goed

Lied 08
Titel: Psalm 150
Eerste componist: Antoine Oomen
(Nederlandse) Tekst: G M Gerhardt
Uitvoerende: Gemengd koor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst:
Alles wat adem heeft love de Heer
Alles wat adem heeft love de Heer
Looft God in zijn heilig domein
Looft hem in zijn groots firmament
Looft hem om zijn daden van macht
Looft hem krachtens zijn mateloze grootheid
Alles wat adem heeft love de Heer
Alles wat adem heeft love de Heer
Looft hem met de stoot op de ramshoorn
Looft hem met harp en met citer
Looft hem met handtrom en reidans
Looft hem met snaren en fluit
Alles wat adem heeft love de Heer
Alles wat adem heeft love de Heer
Looft hem met slaande cymbalen
Looft hem met klinkende cymbals
Alles wat adem heeft love de Heer
God lof
Alles wat adem heeft love de Heer
Alles wat adem heeft love de Heer
Eer zij de heerlijkheid Gods
Vader, zoon en heilige Geest
Zo was het in den beginne
Zo zij het thans en voor immer
tot in de eeuwen der eeuwen
amen
Alles wat adem heeft love de Heer
Alles wat adem heeft love de Heer

Lied 09
Titel: Heer onze God hoe heerlijk is uw naam
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Fred C. Atkinson
(Nederlandse) Tekst: Jan Visser
Uitvoering: Samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst:
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
die U ons noemt door sterren, zon en maan
Hemel en aarde spreken wijd en zijd
tonen het wonder van uw heerlijkheid
U komt ons Heer, in Christus tegemoet,
U geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed
U roept ons mensen in uw heerlijkheid
leven om Jezus' wil in eeuwigheid
Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn
dat in ons zingt met eindeloos refrein
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam

Lied 10
Titel: Wat vrolijk over ons geschreven is
Eerste componist: Antoine Oomen
(Nederlandse) Tekst: Huub Oosterhuis
Uitvoerende: Gemengd koor
Uitvoering: Koorzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst:
Wat vrolijk over u geschreven staat:
dat zij zijt de gloed van al wat leeft,
de ziel die vonkt of als een brand uitslaat,
de adembron die ons te drinken geeft.
Wat vurig staat geschreven dat gij komt
redden wat verloren', is dat woord,
dat Gij het hart hebt, ogen, dat gij hoort,
'Ik zal er zijn', zonsopgang, nieuw verbond
Dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, getroost dan weer getart
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.

Lied 11
Titel: God heeft het eerste woord
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Gerard Kremer
(Nederlandse) Tekst: Jan Wit
Uitvoering: Samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst:
God heeft het eerste woord
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen
Hij spreekt nog altijd voort
God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen
riep Hij ons reeds bij nam,
Zijn roep wordt nog gehoord
God heeft het laatste woord
Wat Hij van oudsher zeide
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord
God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin

Lied 12
Titel: Paaslied
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Fokkelien Oosterwijk
Uitvoerende: Koor Cappella
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Amsterdam - Westerkerk
Tekst:
Wil ons in het vroege licht verschijnen,
als de nacht nog om ons hangt.
Doe de nevel van de vrees verdwijnen,
die ons droeve hart bevangt.
Groet ons, roep ons zacht bij onze namen,
in geloof en ongeloof tezamen:
dat wij zien door tranen heen,
Opgestane, U alleen!
Wees dan als een wonder in ons midden,
al zijn alle deuren dicht.
Dat wij in ons luisteren en bidden
speuren naar uw aangezicht.
Troost ons met de tekens van uw lijden,
dat geen twijfel ons van U kan scheiden:
op de eerste dag ontwaakt
in de droom die levend maakt.
Ga ons voor naar waar U bent begonnen
in het heuvelland van hoop.
Waar wij eenmaal door U zijn gewonnen,
richt daar onze levensloop.
Voer ons naar het uitzicht ons gegeven,
doe ons diep en duizendvoudig leven:
vleugels van uw vredegroet
dragen ons U tegemoet!

Lied 13
Titel: Hij is verheerlijkt
Arrangement: André van Vliet
Eerste componist: Twila Paris
Uitvoerende: Jeugdselectiekoor
Uitvoering: Koorzang
Opname: Oirschot - St. Petruskerk
Tekst:
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 een aard’,
verheugen zich in zijn naam.
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo hoog.
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo hoog.
Hij heeft gewonnen, de dood overwonnen voorgoed,
'k zal hem prijzen.
Machten en krachten verenigt uw stem,
in een loflied voor de Heer.
HIj overwon,
hij leeft en zal met ons zijn.
Eer en aanbidt,
de opstanding en het leven.
Hij heeft gewonnen, de dood overwonnen voorgoed.
Hij heeft gewonnen, de dood overwonnen voorgoed.

Lied 14
Titel: Glorie aan het Lam
Eerste componist: Larry Dampsey
(Nederlandse) Tekst: Yvonnen Hoekendijk
Uitvoering: Samenzang
Opname: Laren - Sint-Jansbasiliek
Tekst:
Glorie, glorie, glorie aan het Lam.
Glorie, glorie, glorie aan het Lam.
Want Hij is waardig t' ontvangen onze eer,
het Lam op Zijne troon.
En onze stem verheffen wij tot Hem,
het Lam op Zijne troon.
Heilig, heilig, heilig is het Lam
Heilig, heilig, heilig is het Lam.
Want Hij is waardig t' ontvangen onze eer,
het Lam op Zijne troon.
En onze stem verheffen wij tot Hem,
het Lam op Zijne troon.
Glorie, glorie, glorie aan het Lam.
Glorie, glorie, glorie aan het Lam.

Lied 15
Titel: Liefde was het
Arrangement: Denise Brand
Eerste componist: T. J. Williams
Tweede componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Ds L van de Broek
Uitvoerende: Women in Worship
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst:
Liefde was het, onuitputt'lijk
lied'en goedheid, eind'loos groot
Toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil Zijn bloed vergoot
Komt, laat ons Zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd'en dankens stof
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel Zijnen lof
Rijd als Heerser door de velden
Jezus in Uw grote kracht
Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht
Voor Uw naam, zo groot en heerlijk
zinkt de vijand weg in 't niet
Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning ziet
Komt, laat ons Zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd'en dankens stof
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel Zijnen lof
Halleluja, halleluja

Lied 16
Titel: U zij de glorie
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Georg F. Händel
(Nederlandse) Tekst: Henk Jongerius
Uitvoerende: Pro Musica & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Laren - Sint-Jansbasiliek
Tekst:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immer meer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In Zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.

