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ho - reli rnag met hart en ziel.

( Refrein altild 2 x)

Wek uw kracitt korn ons be - vrij
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Refrein: Allen:

solisten: (3 mannen)

Woord ons ge

?P Woord ons ge - ge ven,

wees hier aan - we

ons mid den, toe-komst van

Uw wil ge - scliie de, uw ko -nink-rijk
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God in ons mid - den, toe-komst Yan vre - dc,

wees hier aan-we zrg. Uw wil ge-schie - de, uw ko-nink- rijk ko
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ko ln e. Zie orrs, g -ci 'og ons, laat ons niet val - len.
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Zie ons, ge- doog ons,
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laat ons niet val
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solisten: (3 vrouwen)

EP Dat wij niet le van-gen in leeg - te. Dat wij niet val - lcn

Dat wij niet ie ven, ge- van-gen in leeg te. Dat wij

wor-den

terug in het stof. Zend urv geest wij wor-den her-scha - pen..

Alle solisten:

TP Dat wii U ho - ren,

2,



n'len-sell

dat wij U le - ven, nten-senvoormen - sen,

Dat wij vol-brerr - gen uw woord, orl-ze vre - de. Wek uw kracht etl

kom ons be - vrij - den.

i Orgel speelt de 4st koorzetting mee;
(zo weinig mogelijk toonherhalingen uiteraard).
** Het refrein wordt iedere keer ingeleid door deze maai;

bij de laatste maat van het antifoon zet dit voorspelletje
in op het woord: ziel (vandaar de langere maat d )
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