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8. Zie ons in ont fer- ming- aan. Geef uw volk uw hulp en ze gen.- Leer ons
7. He re,- sta uw kin d'ren- bij, hoor hun sme ken,- hun ge be- den:- U kocht
6. Door U staat de he mel- poort- voor hen die ge lo- ven- o pen.- U stelt
5. U, o Chris tus,- Va der- Zoon, die ons vlees hebt aan ge- no- men,- daal de-
4. U, de va der- op de troon, prij zen- ou den,- prij zen- jon gen.- Je zus,-
3. Om uw troon staan in het rond de a post'- len- en pro fe- ten.- Nieu we-
2. Heel de he mel- looft uw Naam. Eng' len,- die U steeds om rin- gen,- ko men-
1.Gro te- God, wij lo ven- U als de sterk ste- al ler- ster ken;- ook de
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op uw we gen- gaan, houd de bo ze- vij and- te gen.- Voer ons door de
door uw bloed ons vrij, hebt de dood voor ons ge le- den;- neem ons op in
aan de Va der- voor wie als kin d'ren- op U ho pen,- rech ter- in het
van uw he mel- troon,- bent tot ons op aard' ge ko- men,- hebt ge na- dig-
uw ge lief- de- zoon, wordt daar door uw werk be zon- gen- en zij eert de
lie d'ren- zingt hun mond, zo laat elk zijn dank U we ten.- Mar te- la- ren-
U ter eer te saam,- staan te jui chen- en te zin gen- en her ha- len-
aar de- buigt voor U en be won- dert- u we- wer ken.- Va der- voor 't be-
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don kre- tijd,' naar het licht der eeu wig- heid.-
heer lijk- heid- aan het ein de- van de strijd.
laatst ge richt- als de jong ste- dag aan licht.-
ons be zocht,- van de schuld ons vrij ge- kocht.-
Heil' ge- Geest, die tot troost haar is ge weest.-
nu ge kroond,- lo ven- u op ho ge- toon.
tel kens- weer: Hei lig,- hei lig- is de Heer!
gin- der tijd, Va der- tot in eeu wig- heid.-
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