Lied 01
Titel: Jezus alleen
Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde
Eerste componist: Keith Getty
(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen
Uitvoerende: Sterre, Voice & Project koren
Uitvoering: Solo en koorzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst:
Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
dwars door het duister van de nacht.
Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.
Jezus alleen werd mens als wij;
klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
leed om mijn ongerechtigheid.
En door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij;
dankzij zijn sterven leef ik nu.
Daar in het graf, in dood gehuld,
leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!
Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd.
Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.
Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.
Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.
In Hem alleen, in Hem alleen!

Lied 02
Titel: Dona nobis pacem
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Sterre & Koren
Uitvoering: Solo, koor en samenzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst:
Dona nobis
pacem, pacem
Dona nobis
pacem.
Dona nobis
pacem, pacem.
Dona nobis
pacem
Dona nobis
pacem, pacem
Dona nobis
pacem
Dona nobis
pacem, pacem.
Dona nobis
pacem

Lied 03
Titel: Dank sei Dir Herr
Arrangement: Rieks van der Velde
Eerste componist: Georg Friedrich Händel
Uitvoerende: Sterre, Voice & Project koren
Uitvoering: Solo en koorzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst:
Dank sei dir Herr, Dank sei dir Herr,
segne das glück, segne den Tag, Vater der
alles vermag.
Lasse dein antlitz über uns leuchten, in Ewigkeit,
Gib uns die liebe un Treue für alle Zeit.
Dank, sei dir Herr, Dank sei dir Herr,
Segne das glück, segne den Tag, Vater, der Alles
Vermag. Dank sei dir Herr, Dank sei dir Herr, segne das
Glück, segne den Tag, Vater, der Alles vermag.
Dank sei dir Herr.

Lied 04
Titel: Heden gaat heel de hemel open
Arrangement: Martin Mans
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: André Floris Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst:
Heden gaat heel de hemel open hoelang houdt gij uw hart nog dicht?
Dit kind, dat ons met vuur zal dopen,
straalt in ons midden als een licht;
nu wordt de vrede alom koning,
de aarde is de hemel rijk maar waar vindt deze prins een woning?
Geen keizer kiest zijn koninkrijk.
Maak plaats! Doe alle deuren open,
houd voor de Heer uw hart niet dicht.
Als onze weerstand is gebroken,
dan ziet zijn rijk het levenslicht.
Geen huis, geen herberg blijft gesloten,
de hemel is voor Hem te klein;
dit kind zal poorten openstoten God zal op aarde koning zijn!

Lied 05
Titel: Gebed om zegen
Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde
Eerste componist: Gerrit Dekker
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Uitvoerende: Projectkoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst:
Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang!
Vader maak mij tot een zegen
Ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest Heer
Jezus kom tot mij
Als de Bron van leven
Die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij
Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God zegen ons tot in eeuwigheid
Vader maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn
Wachtend op Uw milde regen
Om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Lied 06
Titel: My Lord what a morning
Arrangement: Jay Althouse
Eerste componist: Traditional Spiritual
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Uitvoerende: Voice
Uitvoering: Koorzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst:
My Lord what a morning.
O my Lord what a morning, o my Lord.
O my Lord, my Lord what a morning.
My Lord when the stars begin to fall,
you’ll hear the trumpet sound,
to wake nations underground.
Looking to my Gods right hand,
when the stars begin to fall.
My Lord what a morning.
O my Lord what a morning, o my Lord.
O my Lord, my Lord what a morning.
My Lord when the stars begin to fall,
you’ll hear the sinners mourn
to wake nations underground.
Looking to my Gods right hand,
when the stars begin to fall,
when the stars fall.
O my Lord what a morning.
My Lord what a morning.
O my Lord what a morning,
when the stars begin to fall,
when the stars begin to fall.

Lied 07
Titel: Eens zal op de grote morgen
Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde
Eerste componist: Arie Pronk
(Nederlandse) Tekst: Arie Pronk
Uitvoering: Samenzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst:
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
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?

Lied 08
Titel: Glorie aan het Lam
Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Yvonne Hoekendijk
Uitvoerende: Projectkoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
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 U,
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 U,
het Lam op zijne troon.
Waardig, waardig, waardig is het Lam
Waardig, waardig, waardig is het Lam

Lied 09
Titel: Aan U vader alle glorie
Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst:
Aan U, vader, alle glorie
om het lichten van uw trouw,
die met vrede uit de hoge
onze aarde nieuw bedauwt.
U de ere, U de glorie,
zon die ons in leven houdt.
Om de Zoon U alle glorie,
woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden Vriend en Naaste,
ons tot brood voor onderweg.
U de ere, U de glorie,
woord op onze tong gelegd.
Door de Geest U alle glorie,
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat weergeeft.
U de ere, U de glorie,
adem die in mensen leeft.

Lied 10
Titel: Hoe zal ik U ontvangen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jan Jakob Lodewijk ten Kate
Uitvoering: Samenzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst:
Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
der wereld hoogst verlangen,
des harten heiligst goed?
Wil zelf uw fakkel dragen
in onze duisternis,
opdat wat U behage
ons klaar en zeker is.
'k Lag machteloos gebonden Gij komt en maakt mij vrij!
Ik was bevlekt met zonden Gij komt en reinigt mij!
Het leven was mij sterven
tot Gij mij op deedt staan.
Gij doet mij schatten erven,
die nimmermeer vergaan.
Nog eens zal Hij verschijnen
als richter van 't heelal,
die 't hoofd van al de zijnen
voor eeuwig kronen zal.
Nog is die dag verborgen,
wacht hem gelovig af,
terwijl de grote morgen
reeds schemert boven 't graf.

