Lied 01
Titel: Dank-medley
Uitvoerende: Vocal Group & The Choir Company
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst
A. U zij de lof de dank en eer
Muziek: Traditional
Tekst: Charles A. E. Groot
U zij de lof, de dank en eer
U vader, Zoon en Geest
die is en was en komen zal,
ja altijd is geweest.
U was er al in het begin
U bent er aan het eind,
de Alpha en de Omega
mijn God in eeuwigheid
U was er al in het begin
U bent er aan het eind
de Alpha en de Omega
mijn God in eeuwigheid
B. Dankt, dankt nu allen God
Muziek: Johann Crüger
Tekst: Jan Wit
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.
C. Tienduizend redenen
Muziek: Matt Redman
Tekst: Harold ten Cate
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
D. Halleluja, eeuwig dank en ere
Muziek: Traditional
Tekst: Abraham Rutgers
Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht
word’ op aard’ en in de hemel, Here,
voor uw liefde 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
E. Tienduizend redenen
Muziek: Matt Redman
Tekst: Harold ten Cate
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
F. Breng dank aan de eeuwige
Muziek: Henry Smith
Tekst: Rikkert Zuiderveld
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.
G. Tienduizend redenen
Muziek: Matt Redman
Tekst: Harold ten Cate
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 02
Titel: De liefde van je vrienden
Eerste componist: Peter van Asten
(Nederlandse) Tekst: Peter van Asten
Uitvoerende: At Once
Uitvoering: Koorzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst
De liefde van je vrienden
sleept je overal doorheen
De liefde van je vrienden helpt,
ook al heb je er maar een
De liefde van je vrienden
maakt dat je nooit echt eenzaam bent
De liefde van je vrienden geeft je moed
Jullie zijn altijd dicht bij mij
Jullie zijn er altijd voor mij
Vertellen ook de waarheid
Hoe hard die soms kan zijn
Jullie hebben mij vaak verwend
En nemen mij zoals ik ben
Wat er ook gebeuren mag
Ik zal er altijd zijn
De liefde van je vrienden
moet je koesteren dag en nacht
De liefde van je vrienden
is er als je huilt en als je lacht
De liefde van je vrienden
maakt je leven heel compleet
De liefde van je vrienden geeft je moed
Jullie zijn altijd dicht bij mij
Jullie zijn er altijd voor mij
Vertellen ook de waarheid
Hoe hard die soms kan zijn
Jullie hebben mij vaak verwend
En nemen mij zoals ik ben
Wat er ook gebeuren mag
Ik zal er altijd zijn

Lied 03
Titel: Bouw Uw koninkrijk - Medley
Uitvoerende: At Once, Sharon Kips & Joke Buis
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst
A. Bouw Uw koninkrijk
Muziek: Traditional
Tekst: Harold ten Cate
Kom, vestig Uw gezag
wees Koning in ons hart.
Herstel Uw beeld in ons;
onthul Uw doel met ons.
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw;
een laaiend vuur in onze ziel.
Stort Uw Geest uit,
laat Uw kracht weer zien
Wij zijn Uw kerk.
Heer, maak ons sterk in U
Bouw Uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk.
Toon Uw sterke hand.
Kom, herstel ons land.
Vul Uw kerk met vuur.
Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij
tot Uw koninkrijk verschijnt
Wij dorsten naar Uw rijk
en Uw gerechtigheid.
U schakelt ons nu in
en geeft ons leven zin.
Gevangen harten worden vrij
verslagen mensen troosten wij
zelfs de blinden zien Uw heerschappij
Wij zijn Uw kerk
Hoor ons gebed en kom
Bouw Uw koninkrijk
Zet het kwaad te kijk.
Toon Uw sterke hand.
Kom, herstel ons land.
Vul Uw kerk met vuur.
Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij

tot Uw koninkrijk verschijnt
B. Prachtige God
Muziek: Tim Hughes
Tekst: Mireille Schaart
Eindeloos, zo eindeloos, uw Liefde is zo groot.
Het kruis sprak Uw genade uit voor mij
't Is nooit gezien en nooit gehoord,
door niemand echt beseft;
hoe prachtig en hoe liefdevol U bent
Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.
Eindeloos, zo eindeloos, Uw heerlijkheid verschijnt
en ieder kan Uw machtig werk nu zien.
De grootsheid van Uw majesteit
maakt dat mijn hart weer zingt
hoe krachtig en hoe weergaloos U bent!
Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief
Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.
U liet mij opnieuw Uw wonderen zien
U liefde veroverde mij.
Want niets op de wereld is ooit zo mooi als U
U liet mij opnieuw Uw wonderen zien,
U liefde veroverde mij.
Want niets op de wereld is ooit zo mooi als U.
Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.
Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.
C. Laat het feest zijn in de huizen
Muziek: Reuben Morgan
Tekst: Peter van Essen
Laat het feest zijn in de huizen
mensen dansen op de straat,
als het onrecht buigt voor Jezus
en het volk weer bidden gaat.

In de bergen, door de dalen
hoor ons loflied, overal,
in de hemel en op aarde
als Uw glorie, komen zal
Laat Uw licht zien in het duister
als wij buigen voor het kruis.
Laat uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis.
In de bergen, door de dalen
hoor ons loflied, overal,
in de hemel en op aarde
als Uw glorie, komen zal.
Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja.
In de bergen, door de dalen
hoor ons loflied, overal,
in de hemel en op aarde
als Uw glorie, komen zal

Lied 04
Titel: Jij bent de liefde
Eerste componist: Kenneth Bron
(Nederlandse) Tekst: Kenneth Bron
Uitvoerende: Sharon Kips
Uitvoering: Soloamenzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst
Geef mij je hand kijk in mijn ogen
Ik zit vol van iets die jij mij geeft
Heel mijn hart heb ik aan jou gegeven
en zo zal het altijd zijn
Twijfel niet aan hetgeen wij samen delen
en geloof me ik twijfel niet aan jou
Beloof me dat jij jezelf zult blijven
Het is goed zo verander niet voor mij
Voor mij ben jij de liefde voor mij
Voor mij ben jij het beste wat er is
En niets meer dan ik zou willen
En als het tegen zit
wil ik dichter bij jou zijn
en ik wil voor je zorgen
Jouw pijn is mijn pijn
Niets te veel van mij voor jou
Jij bent het
Jij bent het
Voor mij ben jij de liefde voor mij
Voor mij ben jij het beste wat er is
En niets meer dan ik zou willen
Voor mij ben jij de liefde
voor mij, voor mij
Voor mij ben jij het beste wat er is
En niets meer dan ik zou willen
Jij bent alles voor mij

Lied 05
Titel: God is trouw medley
Uitvoerende: At Once, Joke Buis en Sharon Kips
Uitvoering: Solo, koor en samenzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst
A. Wat vlied’ of bezwijk
Muziek: William Croft
Tekst: Johann Andreas Böhringer
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.
B. Wees mijn verlangen
Muziek: Mary E. Byrne & Eleanor H. Hull
Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
Leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht,
wakend of slapend, vervuld van Uw licht.
Geef mij uw wijsheid, Uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als Uw kind
dat in Uw armen geborgenheid vindt
Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar Uw liefde mij wacht
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens
Bij U te wonen is al wat ik wens,
Met als beloning dat ik op U lijk
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk
Hemelse Koning, die ‘t kwaad overwon
Als ik daar kom in het licht van Uw zon,

Stralend van vreugde, getooid als een bruid
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit
Stralend van vreugde, getooid als een bruid
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit
C. Lof zij de Heer
Muziek: Joachim Neander
Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartenlust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam’, psalmzingt de heilige Naam
Loof al wat ademt de Here
Lof zij de Heer met de heerlijkste naam aller namen.
Christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: amen
D. Groot is uw trouw
Muziek: William Marion Runyan
Tekst: Thomas Obadiah Chisholm
Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu
Groot is uw trouw, o Heer.
Groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid
Groot is Uw trouw, o Heer.
Groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Lied 06
Titel: Lichtstad met uw paar’len poorten
(Nederlandse) Tekst: Margaretha Adriana Alt
Uitvoerende: Joke Buis
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst
Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men hier op aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.
Schoon tehuis voor moede pelgrims
Komend uit de zandwoestijn,
Waar zij rusten van hun werken
Bij de springende fontein.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.
Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Lied 07
Titel: Maranatha medley
Uitvoerende: Vocal Group, The Choir Company, At Once, Joke Buis & Sharon Kips
Uitvoering: Solo, koor en samenzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst
A. Eens als de bazuinen klinken
Muziek: Traditional
Tekst: Tom Naastepad
Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
“ja en amen” wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen.
Heer, dan is uw pleit beslecht
Van die dag kan niemand weten,
maar het Woord drijft aan tot spoed.
Zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet.
Jezus Christus, gist'ren, heden,
komt voor eens en komt voor goed
B. Ik zie uit naar die dag
Muziek: Marcel Zimmer
Tekst: Marcel Zimmer
Ik zie uit naar de dag
die straks komen zal
als Jezus komt,
en we horen de klank
van bazuingeschal
als Jezus komt.
Zie Hij komt dan op de wolken
met heerlijkheid en eer.
En dan buigen alle volken
met eerbied voor Hem neer.
Heilig, heilig, heilig is de Heer.
Heilig, heilig, heilig is de Heer.
En we zingen:
Heilig, heilig, heilig is de Heer.
de Almachtige, Die was en is en komt.
Maar ik weet dat die dag
die straks komen zal
niet eerder komt.
En ik weet dat de klank
van bazuingeschal
niet eerder komt

voordat alle mensen weten
wat Jezus heeft gedaan.
Daarom gaf hij ons de opdracht
de wereld in te gaan.
En we zingen:
Jezus, Jezus, Jezus is de Heer.
Jezus, Jezus, Jezus is de Heer.
En we zingen:
Jezus, Jezus, Jezus is de Heer.
De Almachtige, Die was en is en komt.
En we zingen:
Jezus, Jezus, Jezus is de Heer.
Jezus, Jezus, Jezus is de Heer.
En we zingen:
Jezus, Jezus, Jezus is de Heer.
De Almachtige, Die was en is en komt.
C. Eens zal op de grote morgen
Muziek: Arie Pronk
Tekst: Arie Pronk
Eens zal op de grote morgen,
klinken het bazuingeschal.
Dan zal Jezus wederkomen,
als de Rechter van ’t heelal.
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid?
Eens zal op de grote morgen
blank en bruin worden vereend;
kleur of ras is niet belangrijk,
maar Gods gunst aan ons verleend.
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid?
D. Tot aan die dag
Muziek: Elisa Krijgsman
Tekst: Elisa Krijgsman
Ooit komt er een dag
dat de hemel openbreekt
en de doden zullen opstaan.
Ooit komt er een dag
dat U terug komt op een wolk

en dat U kijkt met ogen
stralend als de zon.
Tot aan die dag wil ik weten wie U bent,
wil ik leven dicht bij U
en mij geven in aanbidding.
Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt
en Uw woorden tot mij nemen
als een kostbaar geschenk.
Tot aan die dag
Ooit zal het zo zijn
dat we leven in een stad,
waar geen pijn en geen verdriet is.
Ooit zal het zo zijn
als we komen in die stad,
dat de Vader onze tranen wist.
Tot aan die dag wil ik weten wie U bent
wil ik leven dicht bij U
en mij geven in aanbidding.
Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt
en Uw woorden tot mij nemen
als een kostbaar geschenk.
Tot aan die dag.
Ik verlang zo naar die dag
dat ik neerkniel aan Uw voeten
en ik U mag herkennen aan Uw stem.
Als we samen hand in hand
het hemels paradijs betreden,
zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent.
Tot aan die dag wil ik weten wie U bent,
wil ik leven dicht bij U
en mij geven in aanbidding.
Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt
en Uw woorden tot mij nemen
als een kostbaar geschenk.
Tot aan die dag
E. Jezus leeft in eeuwigheid
Muziek: Charles A. E. Groot
Tekst: Charles A. E. Groot
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 heerlijkheid
Zijn sjaloom wordt wereldwijd
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

