
Wij lo-ven U, o God! Wij prij-zen U - we naam! U,

eeu - wig’ Va-der, U ver - heft al ’t schep - sel zaam. Zingt Se-rafs,Eng’-len

zingt! Heft mach-ten aan en tro - nen! On - af - ge-bro-ken rijz’Uw

lied op ho-ge to - nen! Gij, drie-maal hei - lig zijt G’, o God der le - ger-

scha - ren! Dat aard en he - mel steeds Uw groot - heid o - pen - ba - ren.

2. U, Vader, U zij lof
op een’ verhoogde toon!
Lof Uwe eigene,
Uw’ eengeboren Zoon!
Lof Uwe Geest, Die ons
ten Trooster is gegeven,
ten Leidsman op de weg
naar ’t eeuwig zalig leven!
U looft Uw Kerk alom,
waar Gij die ook vergaarde.
U loov’ wat loven kan,
in hemel en op aarde.

3. U, Christus onze Heer,
bekleed met majesteit,
U, ’s Vaders een’ge Zoon,
zij lof in eeuwigheid!
Het mensdom lag in schuld
en vloek voor God verloren,
Gij werd, de mens tot heil,
uit ene maagd geboren:
Gij hebt aan ’t kruis voor ons
de dood zijn macht ontnomen;
zo baandet G’ ons de weg
om weer tot God te komen.

4. Wij zegenen, o Heer,
Uw goedheid al de dag!
Geef, dat eeuw in eeuw uit
ons lied U loven mag,
geef, dat we bij uw komst
onstraff’lijk wezen mogen!
Ontferm, ontferm U, Heer!
Toon ons Uw mededogen!
Op U steunt onze hoop,
o God van ons vertrouwen!
Zij worden nooit beschaamd,
die op Uw goedheid bouwen.
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Wij loven U, o God!
Maistre Pierre / arr.: J. v. WeeldenM i Pi / J W ld
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