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Huybens

Ooit in den beginne

be - gln.ne al - ttld ïree. een oud re -Í!eln een

den be - gln s6n oud ra -Íleln een

Oolt in den bo - gln -n€ nu €n EI -flJd Íleor e€n

Oolt ln den b€ - gln - n€ s€n oud re -Íbeln een

niaurv lied van Êl - zo v66r. Masr den zijt Gil t€l - kens w€6r g6-

nleuw llsd van al -zo Maar dan zlJt GU têl - kens weer gê-

. nleuw

nleuw- tled al - ao veer. Maar dan zUt GtJ tel - kens weer ge-

ko - men als êen waar-ln de len te ds too -komst nleuw be-

men twuc komst be-

men turllg waar - ln de len- tê too -komst nleuw be-

ko - men als een klnd twllg wrar - ln de

20

toe .komrt nleuw be-

\--ê
Ky-rl-e.lels.- lZaak ln don -kere nach

iE'-

vlêéf-

€>
klnd twUC

deln

G>

Ky don -k€r€ nech- t8n

lels. Vaak ln don -kora nachgi- nt

I(y - rl Vaak ln don -kere



hoor -den wlj een

hoor-den wlJ een

hoor.den wU een lled

hoor -den wlJ een

zon - gên

zon- g6n- nlet--

g€n

lang - den maer zon - gon

eln - de
€>

nacht

wU hoop - ten €n v€r - lang - d€n ma.ar

wll hoop - tsn on vor - lsng d€n maar

hoop - ten en rrcr - lang- den maar

hoop - tên en

Maar Gli breekt oni pen maakt een

Meer GIJ breekt onr

nlet- Maar Gll br€akt ons pen, ons

Maar GIJ breekt ons

weer een

o -p6n maakt- een ein-de aan- d€ necht legt ln on- a€-

o -pen eln -de een nacht l€gt ln on_ z€_

p6n Ínaakt ein -de ean legt in on - z€

woord van vuur €n kracht

mond- w€€r e€n uroord \,lan-vuur en kracht Ky- rl-e

utÊ€t €€n umord nan_v.tlur sn kracht Ky - rl - ê - lelc_

lagt ln on - ze

€€n
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ur€6r €sn unord ve.n vuur sn
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Je -zur woord van God

Je -zus woord rran God

Je -zus woord nan God

ri - e -leisr-

recht - dgd door

recht - tigd door

recht - tigd door

dtt ls

le -rrcn en ons llcht

ls -llgn en on; llcht ln u zUn wlj

le -rrcn en ont llcht

rl-e-lels' Ky. rl-e-lels, Ky-

ln u zUn wU ge-

u zlJn wtj Ce-

rlcht Nle:msnd heeft oolt

richt Nie -mand heeft ooit

ge - richt Nie -mand heeft ooit God ge - zien maar

ons_ g€_

.E>

ge -zlen maar dlt ls ons ge - zegd 'waar-held en ge-

ge -zlon maar dlt ls onr go - zegd -waar -held

ge - zegd 'rryaar -held an

'waar -held 6n gê - na de zUn op uw wBg Ky-

de zijn op uw Weg ge - legd- rt -6-

na - de zlJn op

dtt

God

zijn- op_ uw

Ky- rl -e-



€ - teir Lied vsor goed ba - gon -non maak ong rcha -mel wij want

el wat kwsts -baar kleln ls' ls Lled van wel -kom'

lied \ra.n A - men zing tot het ba - rtsat

ri-e -leis.

Ky

rle lels- Ky-rl-e -lels.

- dem dle noolt ln ons ver - gaat Ky- rl - e - lel

e - lels.


