
 
 

 

 

Heer ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu, 
en reinig mijn hart. 
 
Met Uw liefde Heer, 
kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer 
en maak alles goed. 

1.Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt. 
U woord is het pad de weg waarop ik ga, 
zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 
3.Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer. 
Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
en in Uw vergeving leef ik nu. 
 
4.Vader van het leven, ik geloof in U. 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht, 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht. 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 

Breng dank aan de Eeuwige,  
breng dank aan de Heilige, 
breng dank aan onze Vader 
die ons Jezus zond. (2x) 
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Heer U bent mijn leven (1,3,4) 

Breng dank aan de Eeuwige 

Zie mij voor U staan, 
zondig en onrein. 
O, Jezus raak mij aan, 
van U wil ik zijn. 
 
Jezus op Uw woord, 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 
 

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. 
 



1.O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering 
de wereld zie die U hebt voortgebracht 
Het sterrenlicht, het rollen van donder, 
heel dit heelal, dat vol is van Uw kracht.  
 
Refrein:  
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 
 
2.Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een Lam, 
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 

Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
Refrein:  
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
Refrein.  
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

Dan zingt mijn ziel 

Refrein.  
 
3.Als Christus komt met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 
en zingt mijn ziel: O Heer, hoe groot zijt Gij! 
 
Refrein. 
 
 

Ik zal er zijn (indien mogelijk staande) 


