
 
 
 

 

 

De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
Mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
Laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
(Refrein) 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
(Refrein) 
 
Verheerlijk zijn heilige naam (2x) 
 

 
Jezus vol liefde,  
U wilt ons leiden.  
Wij prijzen U als onze Heer.  
Kom met Uw kracht o Heer,  
en vul ons tot Uw eer,  
kom tot Uw doel  
met ieder van ons. 
 
Maak ons een volk Heer,  
heilig en rein, dat U Heer,  
volkomen steeds toegewijd zal zijn. 
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Jezus vol liefde 

 
 

 



Breng dank aan de Eeuwige, 
breng dank aan de Heilige, 
breng dank aan onze Vader 
die ons Jezus zond. (2x) 
 
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 
zegt de arme: ik ben rijk, 
om wat de Heere heeft gedaan voor ons. (2x) 
Breng dank. 

Doorgrond m', en ken mijn hart, o HEER; 
Is 't geen ik denk niet tot Uw eer? 
Beproef m', en zie, of mijn gemoed 
Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed'; 
En doe mij toch met vaste schreden 
Den weg ter zaligheid betreden. 

Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 
de Drie-een'ge in Zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-een'ge 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. 
 
Ere zij de Heer der eng'len, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard' en hemel looft Uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning, heel Zijn kerk. 
 
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! 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer 

Breng dank, aan de Eeuwige 

Psalm 139 : 14 

Ere zij aan God de Vader (indien mogelijk staande) 


