Cappella Westerkerk o.l.v. Jos van der Kooy
Westerkerkkoor & consort o.l.v. JanJoost van
Elburg Elena van Slogteren sopraan
Marian Jaspers Fayer, dwarsfluit
Inge Ariesen, hobo
Jelmer de Moed, fagot
Matthijs Koene, panfluit
Harmen Trimp, hoofdorgel
Jos van der Kooy, hoofdorgel + leiding samenzang
Martin Zonnenberg, leiding samenzang

Lied 01
Titel: Alles wat adem heeft
Arrangement: Jos van de Kooy
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Koor Cappella
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Amsterdam - Westerkerk
Tekst
Alles wat adem heeft love de Here
zinge de lof van Isrels God
Zolang ik hier in het licht mag verkeren
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft
Halleluja, halleluja
Vorsten zijn mensen uit aarde geboren
zij keren eens tot aarde weer
rijkdom en macht, het gaat alles verloren
niemand gedenkt hun daden meer
Machtigen wank’len in hun waan
roepen wij dan de Here aan
Halleluja, halleluja
Hij is ‘t, die hemelen, zeeën en aarde
die al wat is tot zijn aanzijn riep
de enige God die zijn macht openbaarde
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep
Hij, die het al heeft in zijn hand
houdt ook ons zwak geloof in stand
Halleluja, halleluja
Roem dan, gij mensen, en lofzingt tezamen
Hem die zo grote dingen doet
Alles wat adem heeft roepe nu Amen
zingen nu blijde: God is goed
Love dan ieder die hem vreest
Vader en Zoon en Heil’ge Geest
Halleluja, halleluja

Lied 02
Titel: Dooplied
Eerste componist: Hanna Lam
Tweede componist: Jos van der Kooy
Uitvoerende: Koor Capella
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Amsterdam - Westerkerk
Tekst
Kind, wij dragen je op handen
naar water van de bron
Want jouw leven mag niet stranden
niet vergaan in het waarom
Door het water vroeg of later
kom je dichtbij het geheim
In de hoge hemel staat er
dat je kind van’t licht mag zijn.
Als jouw naam wordt uitgesproken
over duister water heen
Is jouw eenzaamheid doorbroken
ben je hier niet meer alleen
Door het water vroeg of later
kom je dichtbij het geheim
In de hoge hemel staat er
dat je kind van’t licht mag zijn
Water, water, laat het stromen,
teken en herinnering
van een eeuwig heimwee dromen
van een altijd nieuw begin
Door het water vroeg of later
kom je dichtbij het geheim
In de hoge hemel staat er
dat je kind van’t licht mag zijn.
Opgenomen en verbonden
met de Naam die vrede is
gaat jouw leven niet ten onder
en het wordt niet uitgewist
Door het water vroeg of later
kom je dichtbij het geheim
In de hoge hemel staat er
dat je kind van’t licht mag zijn.

Lied 03
Titel: Jezus die langs het water liep
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Koor Cappella
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Amsterdam - Westerkerk
Tekst
Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven
Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam
‘k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadezen
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven
Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat
Hij spreekt ons hart aan, heden
en wenkt ons met zich mede
En lokt ook nog zoveel ons aan
tot wie zouden wij anders gaan
Hij heeft en zal ons geven
alles, het eeuwig leven.

Lied 04
Titel: Geest van ontferming
Arrangement: Jos van der Kooy
Eerste componist: S S Wesley
(Nederlandse) Tekst: Fokkelien Oosterwijk
Uitvoerende: Koor Capella
Uitvoering: Solo koor en samenzang
Opname: Amsterdam - Westerkerk
Tekst
Geest van ontferming, liefde, waarheid
Zend ons van hemelhoog uw klaarheid,
Deel van oudsher, vol stil ontzag,
Het wonder mee van deze dag
Laat heel de wereld, alle talen
Gods weergaloze eer verhalen:
Dat wie maar horen wil op aarde
Weet wat zijn hart voor ons bewaarde.
Trouwhartig Trooster, hemels Licht
Geef aan uw kerk een waar gezicht:
Tot zegen van uw hele mensheid
Geest van ontferming, liefde, waarheid.

Lied 05
Titel: Psalm 149
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Amsterdam - Westerkerk
Tekst
Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang den Heer verhogen.
laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.
Laat het een hoge feestdag wezen.
De naam des Heren wordt geprezen
met het aloude lied der vaad'ren.
De heil'ge reien naad'ren.
En zo danst in het morgenlicht
heel Gods volk voor zijn aangezicht
en slaat de harp en roert de trom
in 's Heren heiligdom.
De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.
Weest verheugd, die den Heer verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht
en roemt zijn grote macht

Lied 06
Titel: Psalm 19
Arrangement: Jos van der Kooy
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Koor Capella
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Amsterdam - Westerkerk
Tekst
De hemel roemt den Heer
het firmament geeft eer
Hem, die ’t heelal volbracht
De dag spreekt tot de dag
van wat zijn hand vermag
De nacht meldt het de nacht
Er is geen taal, geen woord
koor toch wordt alom gehoord
een wijd verbreide mare
Geen stem gaat van hen uit
maar overal verluidt
hetgeen zij openbaren
God heeft de tent gemaakt
waarin de zon ontwaakt
fier als een bruidegom
die blinkend van gewaad
het bruidsvertrek verlaat
en licht verspreidt alom
Zo, vrolijk als een held
die tot de zege snelt
roept hij de nieuwe morgen
Hij trekt zijn glanzend spoor
de ganse hemel door
zijn gloed laat niets verborgen

Lied 07
Titel: Befiehl dem Engel dass er komm
Eerste componist: D Buxtehude
Uitvoerende: Westerkerkkoor
Uitvoering: Koorzang
Opname: Amsterdam - Westerkerk
Tekst
Befiehl dem Engel, das er komm
das er komm
das er komm
Und uns bewach
Und uns bewach
Und uns bewach
dein Eigentum
Und uns bewach dein Eigentum
Gib uns
Gib uns
Gib uns die liebe Wächter zu
Das wir fürm Satan
fürm Satan
fürm Satan haben Ruh
ha….ben ruh
So schlafen wir
So schlafen wir
im Namen dein
Soweil die Engel
die Engel bei uns sein
Du heilige Dreifaltigkeit
Wir loben dich in Ewigkeit
In e….wigkeit
Wir loben dich
Wir loben dich
Wir loben dich in E
in e….wigkeit

in e….wigkeit
Amen, amen
Amen, amen
Amen, a..
A..men, amen
Amen, amen, amen
A…..men
Amen, amen, a…men
Amen, amen
Amen, amen, amen
A…..men, amen
A….men
Amen
A…men, amen

Lied 08
Titel: Eeuwig getrouwe
Arrangement: Jos van der Kooy
Eerste componist: Fum van de Ham
Uitvoerende: Koorzang
Uitvoering: Solo koor en samenzang
Opname: Amsterdam - Westerkerk
Tekst
Eeuwig Getrouwe
stil in vertrouwen
leg ik mijn kracht en mijn zwakheid neer.
Wat ik ook vrees en hoop,
hoe ook mijn levensloop:
niets kan van U mij scheiden, Heer.
Kind van geborgenheid
kind in mijn eigenheid,
kind uit uw licht en uw tederheid
ben ik geworden,
ben ik gebleven
voor altijd leef ik in Uw Rijk.
Wil dan mijn adem zijn
water en brood en wijn
Gij leeft in mij en ik leef in U.
Maak mij de hoop, de vlam
die van Uw liefde kwam
U droeg me als kind, draag mij ook nu.
Wek mij tot vrede
waar wordt gestreden
ik die naar Uw beeld geschapen ben.
Maak mij tot Uw dienst bereid
vrolijk en toegewijd
van nu tot aan Uw Eeuwigheid

Lied 09
Titel: Aan de bronnen van ons leven
Arrangement: Jos van der Kooy
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Fokkelien Oosterwijk
Uitvoerende: Koor Cappella
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Amsterdam - Westerkerk
Tekst
Aan de bronnen van ons leven
ruist een onderhuids geheim
Liefde die, door U gegeven
eens in U vervuld zal zijn.
Liefde die ons doet verlangen
naar wat eerlijk is en echt
weerloos, vrij en onbevangen
ons uw diepste waarheid zegt
Liefde die ons heeft gevonden
aan de rand van ons bestaan
Antwoord voor wij vragen konden
nooit heel ver bij ons vandaan
Liefde die ons wil vergeven
al wat donker maakt en zwart
als wij willen als wij leven
opgestaan met heel ons hart
Doe ons in die liefde groeien
bron van leven, rijk en vrij
Blijf U steeds met ons bemoeien
kom ons nader, wees nabij
Stroom in ons en stroom ons tegen
in verlamming en verdriet
geef ons telkens weer uw zegen
Waar U ons verlangen ziet

