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TEKSTEN
1. Liedboek Ere zij aan God de vader
Ere zij aan God, de Vader
ere zij aan God, de Zoon
eer de Heilge Geest, de Trooster
de Drieeenge in zijn troon
Halleluja, halleluja
de Drie-eenge in zijn troon
Ere zij aan Hem wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt
eer zij hem die ons gekroond heeft

koningen in heerlijkheid
Halleluja, halleluja
ere zij het Lam gewijd
Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng’len U ter eer
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer

2. Psalm 8 vers 1, 3 en 6.
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
Hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven
Machtige God, Gij die uw majesteit
Ten hemel over ons hebt uitgebreid
Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen
De maan, de duizend sterren die daar branden
Wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt
Het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
Hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
Hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid
3. Heinrich Schütz Op. 2 Herr, unser Herrscher, SWV 27, Psalm 8
Tekst psalm 8
Heer, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.
U die aan de hemel uw luister toont met de stemmen van kinderen en zuigelingen
bouwt u een macht op tegen uw vijanden
om hun wraak en verzet te breken.
Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en sterren door u daar bevestigd,
wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt,
het mensenkind dat U naar hem omziet?
U hebt hem bijna een god gemaakt,
hem gekroond met glans en glorie,
hem toevertrouwd het werk van uw handen,
en alles aan zijn voeten gelegd:
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schapen, geiten, al het vee,
en ook de dieren van het veld,
de vogels aan de hemel, de vissen in de zee
en alles wat trekt over de wegen der zeeën.
Heer, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.
(Doxologie)
Ere zij de Vader en de zoon een de heilige Geest.
Als in den beginne nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid
Amen
4. Psalm 8 Adonai Adoneinu Hebreeuws gezongen versie
Tekst zie Lied 3
5. W.A. Mozart – Uit de Mis in C 'in honorem Sanctissimae Trinitatis', KV.167
I.Kyrie
Kyrie eleison
Christe Eleison
Kyrie eleison
6. II.Gloria
Vertaling
Eer aan God in den hoge
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U
dank voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons;
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige.
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus.
Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen.
Doxologie:
Ere zij de Vader en de Zoon.
en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin,
zo ook nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
7. Johann Pachelbel Nun danket alle Gott (dubbelkorig motet)
Dankt nu allen God
met hart, mond en handen,
hem die grote dingen doet
aan ons en overal,
die ons vanaf de moederschoot
en van kindsbeen af
talloze weldaden heeft bewezen
en nog bewijst.

