
 
 

 

 
 

Als een hert dat verlangt naar water,  
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen,  
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild, 
aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 

Geef, HEER, den Koning Uwe rechten, 
En Uw gerechtigheid 
Aan 's Konings zoon om Uwe knechten 
Te richten met beleid. 
Dan zal Hij al Uw volk beheren, 
Rechtvaardig, wijs en zacht; 
En Uw ellendigen regeren; 
Hun recht doen op hun klacht. 

1.Jezus alleen, ik bouw op Hem  
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht  
Door stormen heen hoor ik Zijn stem 
dwars door het duister van de nacht 
Zijn woord van liefde dat mij sust  
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust 
Mijn vaste grond, mijn fundament 
dankzij Zijn liefde leef ik nu. 
 
2.Jezus alleen werd mens als wij  
klein als een kind, in kwetsbaarheid  
Oneindig veel hield Hij van mij 
leed om mijn ongerechtigheid 
En door zijn offer werd ik vrij  
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij 
ontnam de dood zijn heerschappij 
dankzij Zijn sterven leef ik nu  
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Psalm 72 : 1 en 2 

Jezus alleen 

U bent meer dan goud en zilver,  
U de bron van mijn bestaan. 
U alleen schenkt echte blijdschap,  
ja met U wil 'k verder gaan. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild, 
aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen,  
mijn aanbidding is voor U. 

De bergen zullen vrede dragen, 
De heuvels heilig recht; 
Hij zal hun vrolijk op doen dagen, 
Het heil, hun toegezegd. 
't Ellendig volk wordt dan uit lijden 
Door Zijnen arm gerukt; 
Hij zal nooddruftigen bevrijden; 
Verbrijz'len, wie verdrukt. 
 

3.Geen levensangst, geen stervensnood  
dat is de kracht, waar ik in sta  
Van eerste stap tot aan de dood  
leidt Hij de weg waarop ik ga 
Geen duivels plan of aards bestaan  
kan mij ooit roven uit Zijn hand 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam 
in die verwachting houd ik stand 



Zouden wij ook eenmaal komen,  
waar de levensstroom ontspringt 
en aan d'altijd groene zomen, 
Christus' kerk zijn lof steeds zingt. 
 
Laat ons streven eens te komen,  
aan de zilvren, zilvren stromen, 
waar aan d'altijd groene zomen, 
Christus' kerk 't Hosanna zingt. 
 
Zalig, heerlijk zal 't ons wezen, 
daar, verlost van zond' en pijn, 
rein van alle smet genezen, 
meer dan d'engelen Gods te zijn. 
 
Laat ons streven eens te komen,  
aan de zilvren, zilvren stromen, 
waar aan d'altijd groene zomen, 
Christus' kerk 't Hosanna zingt. 

Ere zij aan God, de Vader  
ere zij aan God, de Zoon 
eer de Heilge Geest, de Trooster 
de Drieeenge in Zijn troon 
Halleluja, halleluja  
de Drie-eenge 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  
 
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 
 

Zouden wij ook eenmaal komen 

Ere zij aan God de Vader  (indien mogelijk staande) 


