
 
 

 

 
 

Dankt, dankt nu allen God, 
met hart en mond en handen. 
Die grote dingen doet, 
hier en in alle landen. 
Die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
Zijn Vaderlijke hand  
en trouwe liefde bood. 

Looft God, zingt eeuwig 's HEEREN lof,  
Gij, die in 't glansrijk hemelhof, 
Die in de hoogste plaatsen woont, 
Waar God u Zijn nabijheid toont. 
Looft Hem, gij eng'len, legermachten, 
Die op Zijn wil en wenk blijft wachten; 
Looft, held're sterren, maan en zon, 
Looft d' Almacht, looft der lichten bron. 

Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader 
Er is geen schaduw van omkeer bij U 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.  
 
Refrein:  
Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven 
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden 
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt 
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 
Refrein.  
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Jeugdvereniging Hagestein –  
Hoef en Haag 

Psalm 148 : 1 en 3 

Groot is uw trouw o Heer 

Lof, eer en prijs zij God, 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest, 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt Zijn eer, 
de toekomst is Zijn rijk. 
 

Loof, aarde, loof Gods wonderdaân; 
Gij, walvis, grond'looz' oceaan; 
Gij, sneeuw en hagel, damp en gloed; 
Gij, stormwind, die Zijn last voldoet; 
Gij, bergen, heuvels, landen, stromen; 
Gij, dierb're vrucht- en cederbomen; 
Looft, looft des Scheppers oppermacht, 
Die u uit niets heeft voortgebracht. 
 



Heer, wat een voorrecht, om in liefde te gaan, 
schouder aan schouder, in Uw wijngaard te staan, 
samen te dienen, te zien wie U bent, 
want Uw woord maakt Uw wegen bekend. 
 
Refrein: 
Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor 
door U apart is gezet. 
Vol van Uw liefde, genade en kracht, 
als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 
 
Samen te strijden in woord en in werk. 
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. 
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 
als Uw kerk, die waarachtig wil zijn. 
 
Refrein.  

Zegen ons Algoede, 
neem ons in Uw hoede 
en verhef Uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
 
Stort, op onze bede, 
in ons hart Uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van Uw Geest bij dag en nacht. 
 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, Uw naam ter eer! 
 

Heer wat een voorrecht 

Zegen ons algoede (indien mogelijk staande) 


