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Eer aan God in den ho ge en vre de op

 





aar de, in de men sen een wel be ha gen

 









Wij zin gen U, wij zegenen U. Wij aan bid den









U, wij ver heer lij ken U. Wij dan ken U om









Uw gro te glo rie. Heer, he mel se Ko ning,













God, Al mach ti ge Va der. Heer, e nig ge bo ren







Zoon, Je zus Chris tus en Gij Hei li ge Geest.

 
Heer


God, Lam Gods, Zoon des Va ders,
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Die weg neemt de zon den der we reld







ont ferm U on zer, Die weg neemt de zon den









der we reld, ver hoor on ze sme king Gij, Die




ze telt aan de rechterhand des Vaders,







ont



ferm U on zer. Want Gij al leen zijt hei lig,

 





Gij al leen de Heer, Je zus Chris tus in de

 





heer lijk heid van God de Va der, A men.




El ke dag wil ik U ze ge nen en Uw Naam
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prij zen tot in de eeu wen der eeu wen.









Ver waar dig U, Heer, ons de ze dag zon der







zon den te be wa ren. Ge ze gend zijt Gij, Heer,







God on zer va de ren





en ge pre zen en



ver heer lijkt is Uw Naam tot in de eeu wen.



 





A men. Laat ko men, Heer, Uw barmhar tig







heid o ver ons, zo als wij op U ge hoopt

 







heb ben. Ge ze gend zijt Gij, Heer, leer mij
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Uw ge rech tig heid. Heer, Gij zijt ons een







toevlucht gewor den van geslacht tot geslacht.







Ik zei de: Heer, ont ferm U mijner, ge nees











mijn ziel, want tegen U heb ik ge zon digd.

 



Heer, ik ben tot U gevlucht: leer mij Uw wil











te doen, want Gij zijt mijn God, want bij U









is de bron des le vens en in Uw licht









zul len wij het licht aan schou wen. Strek Uw
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barm har tig heid uit o ver wie U
ken nen.

 
 

 

 

Hei li ge God, Hei li ge Ster ke, Hei li ge




3x 







 


On sterf lij ke ont ferm U o ver ons. Eer aan





  



 

de Va der, de Zoon en de Hei li ge Geest,



























nu en al tijd en in de eeu wen der eeu wen.
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A men. Hei li ge On sterf lij ke ont ferm U o ver
 
 
 
 
ons.
Hei li ge God,
Hei li ge Ster ke,







  




Heilige On sterf lijke ontferm U over ons.
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