
Te deum laudamus  
Koor 

Te Deum laudamus: te Dominum 
confitemur 
Te aeternum Patrem omnis terra 
veneratur tibi omnes Angeli, tibi coeli et 
universae potestates; 
tibi Cherubim et Seraphim incessabili 
voce proclamant: 
Sanctus, Domine Deus Sabaoth 
Pleni sunt coeli et terra majestatis 
gloriae tua 
Te gloriosus Apostolorum chorus:  
 
te Prophetarum laudabilis numerus; 
 
te Martyrum candidatus laudat 
exercitus. 
Te per orbem terrarum sancta confitetur, 
confitetur Ecclesia; Patrem immensae 
majestatis 
Venerandum tuum verum, et unicum 
Filium, Sanctum quoque paraclitum 
Spiritum 
Tu Rex gloriae Christi’ 
Tu Patris sempiternus et Filius 
 
Tu ad liberandum sucepturus hominem, 
non horruisti Virginis uterum 
 
Tu devicto mortis acueleo, aperisti 
credentibus regnae coelorum 
 
Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria 
Patris, 
Judex crederis esse venturus 
 
Tu ergo quae sumus, tuis famulis 
subveni, quos pretioso sanguine 
remidisti 

God, U loven wij; Heer, U prijzen wij.  
 
Eeuwige Vader, de ganse aarde brengt 
U hulde, alle engelen, de hemelen en 
alle machten, Cherubijnen en Serafijnen 
zingen U onophoudelijk toe:  
Heilig, heilig, heilig is de Heer, de God 
der heerscharen.   
Hemel en aarde zijn vol van de luister 
van Uw heerlijkheid.   
Het roemrijk koor van de apostelen 
verheerlijkt U.   
Het lofwaardig getal van de profeten 
prijst U.   
De heerlijke schare van de martelaren 
looft U.   
Over de gehele aarde belijdt de Heilige 
Kerk U: de onmeetbare heerlijkheid van 
de Vader,  
en uw verheven, ware, enige Zoon, 
alsook de Heilige Geest, de Trooster.  
 
U, Koning van de heerlijkheid, Christus, 
U bent in eeuwigheid de Zoon van de 
Vader.   
U hebt de schoot van de Maagd niet 
afgewezen waardoor U mens werd om 
ons te verlossen.  
U hebt door de overwinning op de 
zonde en de dood het rijk van de 
hemelen voor de gelovigen geopend;  
U zetelt aan de rechterhand van God in 
de heerlijkheid van de Vader.  
Wij geloven dat U eens als rechter zult 
komen oordelen.  
Daarom smeken wij U: kom uw dienaren 
te hulp, die U met uw kostbaar bloed 
hebt vrijgekocht;  
 

 


