Lied 01
Titel: a.Looft God die zegent al wat leeft b.Lof zij den Heer c.Grote God wij loven U
Arrangement: a,b,c. Martin Zonnenberg
Eerste componist: a.Johan Crüger, 1652 b.Traditional c.18e eeuw
(Nederlandse) Tekst: a.Jan Willem Schulte Nordholt b.Jan Wit c.Helene Swarth
Uitvoerende: Mannenkoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Steenwijk - Grote Kerk
Tekst:
a.
Looft God, die zegent al wat leeft
der heemlen Heer is Hij
die tussen ons zijn woning heeft
Die ver is, is nabij
Looft God, want Hij spreekt onze taal
Hij troont op onze lof
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof
b.
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
Laat ons naar hartelust zingen
en blij musiceren
Komt allen saam
psalmzingt de heilige naam
looft al wat ademt de Here
c.
Grote God, wij loven u
Heer, o sterkste aller sterken
Heel de wereld buigt voor u
en bewondert uwe werken
Die gij waart ten allen tijd
blijft gij ook in eeuwigheid
Heer, ontferm U over ons
open uwe Vaderarmen,
Stort uw zegen over ons
neem ons op in uw erbarmen
Eeuwig blijft uw trouw bestaan
daarom roepen wij U aan
Heer, ontferm u
Heer ontferm u
Heer ontferm u over ons

Lied 02
Titel: Hoe groot zijt Gij
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Ichtus & At Once
Uitvoering: Koor en Samenzang
Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk
Tekst:
O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie, die U hebt voortgebracht
Het sterrenlicht, het rollen van de donder
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Als Christus komt met majesteit en luister
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Lied 03
Titel: Hosanna in de hoge
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Henriette Verhoef
Uitvoering: Samenzang
Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk
Tekst:
Hosanna, hosanna,
hosanna in de hoge
Hosanna, hosanna,
hosanna in de hoge
Heer, ons hart is vol lof
Wij verhogen uw naam.
Wees verheven, o Heer mijn God,
hosanna in de hoge
Glorie, glorie
glorie voor de Koning
Glorie, glorie,
glorie voor de Koning
Heer, ons hart is vol lof
Wij verhogen uw naam.
Wees verheven, o Heer mijn God,
glorie voor de Koning

Lied 04
Titel: Psalm 66: 1 en 7
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: Traditional
Tweede componist:
(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten
Uitvoering: Samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst:
Breek, aarde, uit in jubelzangen
Gods glorierijke naam ter eer
Laat van alom Hem lof ontvangen
Geducht zijn uwe daden, Heer
Uw tegenstanders, diep gebogen
aanvaarden veinzend uw beleid
Heel d'aarde moet uw naam verhogen
psalmzingen uwe majesteit
De naam des Heren zij geprezen
Hij, die getrouw is en nabij
heeft mijn gebed niet afgewezen
De Heer is goed geweest voor mij

Lied 05
Titel: Bron van licht en leven
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Nando van Essen
Tweede componist: Jan Visser
Uitvoerende: Kinderkoor 'Jong Holland' & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Naarden - Grote Kerk
Tekst:
Bron van licht en leven,
wij aanbidden U.
Onze God voor eeuwig,
Heer, wij danken U.
Laat de zon van Uw gerechtigheid,
opgaan over ons leven
en wij zien U in Uw heerlijkheid,
halleluja.
U bent onze Vader,
wij aanbidden U,
U geeft ons genade,
Heer, wij eren U
Laat de zon van Uw gerechtigheid,
opgaan over ons leven
en wij zien U in Uw heerlijkheid,
halleluja.
U bent onze Koning,
wij aanbidden U,
U wilt bij ons wonen,
Heer, wij prijzen U
Laat de zon van Uw gerechtigheid,
opgaan over ons leven
en wij zien U in Uw heerlijkheid,
halleluja.

Lied 06
Titel: a. Psalm 103:3 b.Loof de koning c. Looft de Here mijn ziel
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: a,c. Traditional b. John Goss
(Nederlandse) Tekst: a. Jan Willm Schulte Nordholt b. Willem Barnard
Uitvoerende: Samenzang & combo
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst:
a.
Hij is een God van liefde en genade
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist
die ons niet doet naar alles wat wij deden
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.
b.
Loof de Koning, heel mijn wezen
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning
tot gij Hem ontmoeten zult
c.
Looft de Here, mijn ziel
looft de Here, mijn ziel
en alles wat in mij is
Zijn heil'ge naam
Looft de Here, mijn ziel
looft de Here, mijn ziel
en alles wat in mij is
Zijn heil'ge naam
Looft de Here, mijn ziel
looft de Here, mijn ziel
en alles wat in mij is
Zijn heil'ge naam

Lied 07
Titel: Prijst Hem, Prijst Hem
Arrangement: M den Toom
Eerste componist: F J Crosby
Uitvoering: samenzang
Opname: Leiden - Hooglandse Kerk
Tekst:
Prijst Hem, prijst Hem
Jezus, de machtige Redder
Roemt zijn liefde, eeuwig en wereldwijd
Kroont Hem, kroont Hem
engelen, vol van zijn glorie
Brengt Hem hulde, sterkte en heerlijkheid
Als een herder draagt Hij ons in zijn armen
waar Hij ons barmhartig zijn liefde geeft
Prijst Hem, prijst Hem
om zijn geweldige grootheid
Prijst Hem, prijst Hem
alles wat adem heeft
Prijst Hem, prijst Hem
Jezus, de machtige Redder.
Laat de hemel jubelen tot zijn eer
Jezus, Koning, Hij zal voor eeuwig regeren.
Kroont Hem, kroont Hem,
priester, profeet en Heer.
Als Hij wederkomt, schitterend in zijn glorie
buigt zich voor Hem al wat op aarde leeft
Prijst Hem, prijst Hem
om zijn geweldige grootheid
Prijst Hem, prijst Hem
alles wat adem heeft
Prijst Hem, prijst Hem
om zijn geweldige grootheid
Prijst Hem, prijst Hem
alles wat adem heeft

Lied 08
Titel: Loof de Koning heel mijn wezen
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: John Goss
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard
Uitvoering: Samenzang
Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk
Tekst:
Loof de Koning, heel mijn wezen
gij bestaat in zijn geduld
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld
Loof de Koning,
loof de Koning
tot gij Hem ontmoeten zult
Engelen, zingt ja en amen
met de Koning oog in oog
Zon en maan, buigt u tezamen
en gij sterren hemelhoog
Looft uw Schepper,
looft uw Schepper
looft Hem, die het al bewoog

