Lied 01
Titel: Eeuwig Woord U willen wij bezingen
Arrangement: Martin Mans
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Cornelis Rijndorp
Uitvoering: Samenzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst
Eeuwig Woord, U willen wij bezingen
God uit God en Licht uit Licht
Wijsheid, voor de aanvang aller dingen
spelend voor Gods aangezicht
engel Gods uit Isrels oude dagen
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen
dienaar van Gods hoog bevel
kind der maagd, Immanuël
Levensvorst, U loven de geslachten
en tot Uw verborgen tijd
blijft de bruid Uw wederkomst verwachten
't einde van haar bange strijd
Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven
uit die hoge heilsverwachting leven
tot zij op de jongste dag
met U triumferen mag.

Lied 02
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 03
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 04
Titel: O Mio Babbino Caro
Eerste componist: Giacomo Puccini
Uitvoerende: Sterre
Uitvoering: Solo zang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst
O mio babino caro
mi piace è bello, bello
Vo’andare in Porta Rossa
a comperar l’anello
Si, si, ci voglio andare
e se l’amassi indarno
andrei sul Ponte Vecchio
ma per buttarmi in Arno
Mi struggo en mi tormento
o Dio, vorrei morir
Babbo, pietà, pietà
Babbo, pietà, pietà

Lied 05
Titel: Gij zijt het licht
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Jean Sibelius
(Nederlandse) Tekst: Jan Stolk
Uitvoering: Samenzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst
Gij zijt het licht
temidden van het duister.
Er straalt een ster,
vol helderheid en glans.
Ziedaar het Kind
gekomen voor ons allen,
Gods eigen Zoon
Die ons zo teer bemint.
Geen pracht, geen praal
Zijn komst was zonder luister
toch reeds een Vorst
Die voor ons overwint
Hij is Uw Heer
en wil voor alle mensen
een Redder zijn
nooit bent U meer alleen
Hij is uw kracht
gezonden door de Vader.
Gods eigen Zoon
waarop de schepping wacht.
Eens komt Hij weer
Verlosser dezer wereld,
dat is Uw Heer
Die alles heeft volbracht

Lied 06
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 07
Titel: Jesus, remember me
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: J. Berthier
(Nederlandse) Tekst: J. Berthier
Uitvoerende: Voice & Projectkoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst
Jezus herinner mij
als U ingaat in uw Koninkrijk
Jezus herinner mij
als U ingaat in uw Koninkrijk
Jesus remember me
when you came into your Kingdom
Jesus remember me
when you came into your Kingdom
Jesus gedenk' an mich
wenn Du kommst mit deine Reiche
Jesus gedenk' an mich
wenn Du kommst mit deine Reiche
Jezus herinner mij
als U ingaat in uw Koninkrijk
Jezus herinner mij
als U ingaat in uw Koninkrijk

Lied 08
Titel: Dies Irae
Eerste componist: Wolfgang Amadeus Mozart
Uitvoerende: Voice
Uitvoering: Koorzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst
Dies irae
dies illa
solvet saeclum in favilla
teste David cum Sibylla
Quantus tremor est futurus
quando judex est venturus
cuncta stricte
discussurus
Dies irae
dies illa
solvet saeclum in favilla
teste David cum Sibylla
Quantus tremor est futurus
quando judex est venturus
cuncta stricte
discussurus
quantus tremor est futurus
Dies irae
dies illa
quantus tremor est futurus
Dies irae
dies illa
quantus tremor est futurus
Quantus tremor est futurus
Quando judex est venturus
cuncta stricte
discussurus
cuncta stricte
cuncta stricte
Stricte disussurus
cuncta stricte
cuncta stricte
Stricte disussurus

Lied 09
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 10
Titel: Ik loof de Heer
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: C. C. Scholefield
(Nederlandse) Tekst: Margreeth Ras - van Slooten
Uitvoering: Samenzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst
Ik loof de Heer, ik wil Hem prijzen
Hij is de Herder en het Lam.
Al zingend wil ik eer bewijzen
aan Hem die naar de aarde kwam.
Ik loof de Heer, ik wil Hem danken
Hij is de Koning en de Knecht.
Al zingend wil ik Hem bedanken
voor alles wat Zijn Woord mij zegt
Ik loof de Heer, ik wil getuigen
van God de Vader en de Zoon.
Al zingend wil ik voor Hem juichen,
mijn loflied breng ik voor Zijn troon

Lied 11
Titel: Licht voor alle volken
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: André Floris Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst
Licht voor alle volken
zon van mijn bestaan/vio
kom, breek door de wolken
streel mij, raak mij aan
God, laat heel de aarde
zien hoe Christus puur
als een schat bewaarde
stralend vreugdevuur
Daarin zal ik lopen
heel de lange dag
tot, de hemel open,
ik naar binnen mag
Om U te omhelzen
Vader van het licht
zon, hoe onvoorstelbaar
glanst uw aangezicht

