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Als eens de laatsten
t. Jacques Verhees

Als eens de laat - sten eer-sten zul - len zíjn, als
Wie als een kind leeft naar de waar-hid toe met
Ooit heeft de lief - de zelf het laat-ste woord, wie

kin-de - ren ons \rye-gen wij - zen,
o-pen hand-den o-pen o - gen,

daar-in leeft zal o - ver - le - ven,

m. Willem Vogel
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Als eens de laat - sten eer-sten zul - Ien zijn,
rWie als een kind leeft naar de waar-hid toe
Ooit heeft de lief - de zelf het laat-ste woord,

als kin-de - ren ons we-gen w{j - zen,
met o-pen hand-den o-pen o - gen,
wie daar-in leeft zal o - ver - le - ven

Als eens de laat - sten eer-sten zul - len zijn,
Wie als een kind leeft naar de waar-hid toe
Ooit heeft de lief - de zelf het laat-ste woord,

als ar-men in Gods licht ver - za-digd zíjn, als
wie los-laat wat ons bindt aan hier en DU, wie
voor-bij aan hier en ster - ker dan de dood, zijn

kin-de - ren ons we-gen wij - zen,
o-pen hand-den o-pen o - gen,

daar-in leeft zal o - ver - le - ven,

als
met
wie

gro - ten wij-ken voor de klei - nen,
wij wordt voor wat ooit zal ko - men,

naam staat in Gods hand ge-schre - ven.

als ar-men in Gods licht ver - za-digd ntrn,
wie los.laat wat ons bindt aan hier en DU,

voor-bij aan hier en ster-ker dan de dood,

als gro - ten wij-ken voor de klei - nen,
wie vrij wordt voor wat ooit zal ko - men,
zijn naam staat in Gods hand ge - schre-ven.

als ar-men in Gods licht ver - za-dígd zijn, als
wie los-laat wat ons bindt aan hier en DU, wie
voor-bij aan hier en ster - ker dan de dood, zijn

gro - ten wij-ken voor de klei - nen,
vrij wordt voor wat ooit zal ko - men,

naam staat in Gods hand ge.schre - ven.



dan zal le - ven wie zijn le-ven gaf,
die zal zín - gêtr, vol van we-de zijn,
Dan voor-bij aan we-reld en aan tijd,

dan zal zin
die zal in
zal wie kwets

gen wie tot vre-de v/as.
gaan in Gods ko-nink-rijk,
baar is ge - ze-gerud zijn,

zal
zal
wie

dan
die
Dan

zal le - ven wie zijn le-ven gaf,
zal zin - gen, vol van vre-de zijn,

voor-blj aan we-reld en aan tild,

zal le - ven wie zijn le-ven gaf,
zal zin - gêD, vol van vre-de zijn,

voor-bij aan we-reld en aan tijd,

zin - gen wie tot vre-de was.
in - gaan in Gods ko-nink - r,jk,
kwets-baar is ge - ze-gend ziljn,

dan
die
zal

dan
die
Dan

dan
die
zal

zal zin
zal in
wie kwets

gen wie tot vre-de 'was.

gaan in Gods ko-nink-rijk,
baar is ge - ze-gend zijn,

Droom van God, de ou - de aar - de nieuw en men-sen die op Hem ge-lij - ken.
waar geen man en macht en o - ver-heid, maar om-zien heerst vol me - de-do - gen.
zal ge - roe - pen zijn wie naam-loos is; de lief - de zal hem niet ver.ge - ten.

Droom
waar

zal

van God, de ou - de aar - de nieuw en men-sen die op Hem ge-lij - ken.
geen man en macht en o - ver-heid, maar om-zien heerst vol me - de - do - gen.
ge - roe - pen zijn wie naam.Ioos is; de lief- de zal hem niet ver-ge - ten.

Droom van God, de ou - de aar - de nieuw en men-sen die op Hem ge-lij - ken.
waÍrr geen man en macht en o - ver-heid, maar om-zien heerst vol me - de-do - gen.
zal ge - roe - pen zijn wie naam-loos is; de lief- de zal hem niet ver.ge - ten.


