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SoIo

Gij die ge-roe-pen hebt "licht" en het licht werd ge-bo-ren

en het was goed; het werd a-vond en mor-gen tot op van-daag.

Gij die ge-roe-trEn hebt "o rlens" en \{tj roer-den ge-bo-reu Gij die

Gij die ge-roe-pen hebt "o nens" en \{ij r,uerden ge-bo-ren; Gij die
í;\

T
Ieef.rnijn le-ven zo ge-Ieid hebt tot trier-toe dat jk nog

mijn le-ven zo ge-Ieid hebt tot Ïr-ier-toe dat jk nogr leef .

Refrein

eer jk roerd ge-bo-ren.
ik rerd 

6\

Orrdat Gij het zijt, gro-ter dan ons hart, die ne hebt ge-zien
ge-z]-en-lJ

qn-dat Gij het zijt, gro-ter dan ons hart, die ne hebt ge-zien eer ik werd ge-bo-ren.-

Gij die lief-de zL3L, diep als de zee, flit-send als weer-licht; ster-ker dan de dood.

Gij die l-ief-de zijt, diep als de zee, flit-send a1s weer-licht; ster-ker dan de dood.



T
raat nlet ver-lo-ren gaan één nen-sen-kird. Gij die geen naam vergeet, geen nens ver-acht;

Taat niet ver-Io-ren gaan één ne6-sen-kirrd. Gij die geen mam verneet, geen nens ver-acht;

laat niet de dooil die al-les scfpictt en leeg rmakt, laat nlet de
U

tr^ree-de
f tLÍ ï-7

dood orrer ons ko-ren.

laat niet de dood die al-les scheidt en leeg rmakt, laat niet de

t nnrnrrll t

dood o-ver ons ko-nen.

Voor al-len die ge-krui-sigd worden, wees niet nie<nand, wees hun toe-kcnst onne-zien.

Voor nen-sen d-ie van U ver-Ia-ten zíin, voor al-Ien die hr:n lot niet

kun-nen dra-gen; voor hen die
??f?-7fr-J l_l
in de handen van de

t_Í
r,veer-1oos

r
zi3n

TT
IIEn-Sen

Voor nen-sen die van U ver-Ia-terr zí1n, voor al-len die hun lot niet

l.,un-nen dra-gen; voor hen die weer-loos zijn in de han-den van de ren-sen.



Solo

Solo

Voor urir rEarÈ-ge-no-ten in ons rnidden: vluch-te-Iin-gen, rrreem-den, wees niet nie-nnnd.

! REFREÏN !

v@r hen die kracht uit-stra-len, ltef-de geven, recht &en; dat zlj staande blij-ven ln ons mid-den.

Voor hen die kracht uit-stra-1en, Iiefde ge-ven, rectrt doen; dat zij staan-de bltj-ven in ons rnid-den.

cij die te-gen aI-Ie schijn-baar nood-Iot in ons vast-houdt.

Gij ète vreug-de schêpt in nen-sen; cij die het r.,cord tot ons ge-spro-ken hebt dat on-ze ziel ver-vult.

Gij die vreugde schept in men-sen; Gij die het rryrcord tot ons ge-spro-ken hebt dat on-ze ziel ver-vult.

SoIo

Laat ons niet leeg en ver-lo-ren en zon-der uit-zicht.

Doe ons o-pen-gaan voor het vi-si-oen van vrede Cat silds nen-sen-heu-ge-nis ons
T

roept

Doe ons o-pen-gaan voor het vi-si-oen van wrede dat silds nen-sen-heu-ge-nis ons roept.

I NSFREIN I



Ver-haast de dag \ran urd ge-rectr-tig-heid; zie het niet lanjer aan dat her en der

Ver-haast de dag \ran uw ge-rech-tig-heid; zie het nÍet lanjer aan dat her en der

in de-ze we-reld, ren-sen ge-nrar-teld wor-den, kin-de-ren ge-dood, dat wij de

in de-ze we-reld, men-sen ge-mar-teld r,vor-den, kin-de-ren ge-dood, dat wij de

schen-den en el-kaar het licht ont- Zo-als een hert reik-halst

aar-de schen-den en el-kaar het licht ont-ro-ven. Zo-als een hert reik-halst

naar le-verd wa-ter, doe ons zo ver-lan-gen naar de dag dat wij, nu nog verdeelde

naar le-vend wa-ter, doe ons zo ver-Ian-gen naa-r de dag dat wij, nu nog vs1-6@.e

ren-sen, in uvr stad ver-za-neld zijn, in U ver-e-nigd en vol-tooid,

IIEn-sen' in urr stad ver-za-ne1d zijn, j-n U ver-e-nigd en vol-tooid, in U ver--eeu-wigd.

TLTTT
in U ver-eeu-wigd

tt

Ge-denk uw men-sen dat zi) niet ver-geefs ge-bo-ren zí1n.

Solo

! REFRETI\]!


