
 
 
 

 
 

1. Heer, U doorgrondt en kent mij 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten 
mijn liggen en mijn gaan 
De woorden van mijn mond, o Heer 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zal gaan 
ik weet dat U daar bent. 
 
Refrein: 
Heer, U bent altijd bij mij 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij 
en om mij heen 
Heer, U bent altijd bij mij 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij 
en om mij heen elke dag. 
 
 
 
 
1. Zie ik sterren aan de hemel staan, 
aan de donkerblauwe lucht de maan, 
is het of de nacht mij noemt, 
de naam van een machtig God. 
 
Refrein 
Deze God die aard’ en hemel schiep, 
is dezelfde God die mij eens riep, 
uit het duister tot Zijn heerlijk licht, 
zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag  
en die Zijn liefde voor mij openbaart, 
mij rechtvaardig in Zijn Zoon verklaart, 
elke dag mij in Zijn hand bewaart, 
hoe groot is God voor mij. 
 
2.Zie ik ‘s morgens weer de zon opgaan, 
in het veld de bloemen open gaan, 
is het of de dag mij noemt, 
de naam van een machtig God. 
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2. Heer U doorgrondt en kent mij 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven 
U bent oneindig groot 
ik dank U voor dit wonder, Heer 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal 
dat U steeds bij mij bent. 
 
Refrein 
 
3. Heer, doorgrond en toets mijn hart 
wat ik denk en doe en zeg 
Laat me zien waar ik niet moet gaan 
en leid mij op Uw weg. 
 
Refrein 

Refrein 
 
Zie ik straks de hemel open gaan, 
komt daar Israels Messias aan, 
zal Zijn voet op de Olijfberg staan, 
roep ik dan Zijn Naam. 
 
Refrein 



1.Alzo lief had God de wereld, 
Alzo lief had God de wereld, 
De wereld, de wereld, 
God had de wereld lief. 
 
2.Dat hij aan ons heeft gegeven, 
Dat hij aan ons heeft gegeven, 
Gegeven, gegeven, 
Zijn eengeboren Zoon. 

Ik vermag alle dingen 
In Hem die mij kracht geeft 
Ik vermag alle dingen in Hem 
Ik vermag alle dingen 
In Hem die mij kracht geeft 
Ik vermag alle dingen in Hem. 
 
Ik vermag alle dingen in Hem 
Alles in Hem, ja alles in Hem 
Ik vermag alle dingen in Hem 
Ik vermag alle dingen in Hem 

1.Eens zal op ede grote morgen 
Klinken het bazuin geschal, 
Dan zal Jezus wederkomen 
Als de Rechter van ’t heelal. 
 
Refrein 
Wie zal op die grote morgen 
Buigen voor die majesteit? 
Wie zal op die grote morgen 
Vluchten voor die heerlijkheid? 
 
2.Eens zal op de grote morgen 
’t mensdom zwijgen eind’lijk stil: 
Dan zal Jezus Christus vragen: 
‘Wat deed u om mijnentwil? 
 
Refrein 
 

Alzo lief had God de wereld 

Eens zal op de grote morgen (indien mogelijk staande) 

Ik vermag alle dingen  

3 Eens zal op de grote morgen 
Jezus’ macht worden erkend: 
Dal zal ieder mens beseffen, 
Dat Gods Woord geen leugen kent. 
 
Refrein 

2.Opdat een ieder die gelooft,  
opdat een ieder die gelooft, 
een ieder, een ieder, 
het eeuwig leven heeft. 


