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Look at the World 
(tekst John Rutter) 

Look at the world, ev'rything all around us: 
Look at the world, and marvel ev'ry day. 
Look at the world: so many joys and 
wonders, 
So many miracles along our way. 

Praise to thee, o Lord for all creation, 
Give us thankful hearts, that we may see: 
All the gifts we share, and ev'ry blessing. 
All things come of thee. 

Look at the earth, bringing forth fruit and 
flower; 
Look at the sky, the sunshine and the rain; 
Look at the hills, look at the trees and 
mountains, 
Valleys and flowing river, field and plain: 
Praise to thee, o Lord ..... 

Think of the spring, think of the warmth of 
summer 
Bringing the harvest before the winter's 
cold. 
Ev'rything grows, ev'rything has a season, 
Till it is gathered to the Father's fold: 
Praise to thee, o Lord ..... 

Ev'ry good gift, all that we need and 
cherish 
Comes from the Lord in token of his love; 
We are his hands, stewards of all his 
beauty; 
His is the earth, and his the heav'ns 
above: 

Praise to thee, o Lord ..... 

Look at the World 

Kijk naar de wereld. Al les om ons heen. 
Kijk naar de wereld, zo veel vreugde en 
verwondering. 
Zo veel wonderen op onze weg. 

Wij prijzen U Heer voor de hele schepping. 
Schenk ons dankbare harten, dat we 
mogen zien. Al le gaven die wij delen en 
elke zegening. Al les komt van U. 

Kijk naar de aarde die fruit en bloem voort 
brengt. 
Kijk naar lucht, de zonneschijn en de 
regen. Kijk naar de heuvels, kijk naar de 
bomen en bergen. 
Da len en stromende rivier, veld en vlakte. 
Geprezen zijt gij 

Denk aan de lente, denk aan de warmte 
van de zomer 
die de oogst voort brengt voor de winter 
kou. 
Al les groeit, alles kent een seizoen, tot het 
wordt verzameld in de schoot van de 
Vader. Wij prijzen U Heer 

Elke goede gave. Al les wat we nodig 
hebben en koesteren 
Komt van de Heer als teken van zijn liefde. 
Wij zijn z'n handen. Beheerders van zijn 
gulheid. 
Hij is de aarde, en zijn hemelen 
daarboven. 

Wij prijzen U Heer 
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