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Andante cantabile q. = ca. 52

Tekst: I. Gerhardt en M. van der Zeyde

Zie, deze dag schept de Heer
Paaszang naar Psalm 118
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Muziek: T. Löwenthal

             (op. 19 nr. 13)

f

Zie,

Refrein: 1. SA; 2. SATB (1 st.) poco forte cantabile
1) mp;  2) mf

de ze dag schept de Heer, laat ons hem vie ren met vreug de.

mp

Looft

f cantabile

de Heer, goe der tie ren is Hij; tot in eeu wig heid is zijn ge na de.

p cantabile

Looft de Heer, goe der tie ren is Hij; tot in eeu wig heid

p cantabile

Looft de Heer, goe der tie ren is Hij; tot in eeu wig heid

p cantabile

Looft de Heer, goe der tie ren is Hij; tot in eeu wig heid

(mp)



Spre

(meno forte)

ke het Is ra el uit: tot in eeu wig heid is zijn ge na de.

is zijn ge na de. Spre ke het Is ra el uit: tot in eeu wig heid is zijn ge na de.

is zijn ge na de. Spre ke het Is ra el uit: tot in eeu wig heid is zijn ge na de.

is zijn ge na de. Spre ke het Is ra el uit: tot in eeu wig heid is zijn ge na de.

Zie,

Refrein TB (1 st.) poco forte cantabile

de ze dag schept de Heer, laat ons hem vie ren met vreug de.

mp

Zie,

forte cantabile

de ze dag schept de Heer, laat ons hem vie ren met vreug de.

mf

2. Een

Zie,de ze dag schept de Heer, laat ons hem vie ren met vreug de.

mf

2. Een

Zie, de ze dag schept de Heer, laat ons hem vie ren met vreug de.

mf

2. Een

Zie, de ze dag schept de Heer, laat ons hem vie ren met vreug de.

mf

2. Een

f mp
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