
 
 
 

 

 

1.De Heer is goed, en Hij is genadig     
Hij heeft ons liefde en Hij zorgt voor ons    
Door Jezus mag ik Hem mijn Redder noemen 
De dankbaarheid voor Hem is groot 
 
Refrein: 
Prijs Zijn naam elke dag, ieder uur 
Zeg heel de buurt wie Hij is 
Neem hen mee naar de Kerk, Gods Zijn kerk 
Geef het geloof aan hen door 

Trouwe God wij zijn dankbaar 
Dankbaar voor wat U geeft 
Familie, vrienden en gezondheid 
Dat U ons van schuld bevrijd 
 
Als ik wandel in de Schepping 
Als ik kijk naat wat U doet 
Weten wij weer erg zeker 
Onze God is altijd goed 
 
Trouwe God wij zijn dankbaar 
Dankbaar voor wat U geeft 
Familie, vrienden en gezondheid 
Dat U ons van schuld bevrijd 

Zo hoog Zijn troon moog' boven d' aarde wezen, 
Zo groot is ook voor allen, die Hem vrezen, 
De gunst, waarmee Hij hen wil gadeslaan; 
Zo ver het west verwijderd is van 't oosten, 
Zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten, 
Van ons de schuld en zonden weggedaan. 
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Trouwe God wij zijn dankbaar (op de wijs van: Jezus is de goede Herder) 

Psalm 103: 6 

2.Zijn vrede heerst over heel de wereld 
Dit weekend geeft ons hernieuwede kracht 
In al de tegenslag die ‘w ondervinden 
Draagt God ons met zijn legermacht 
 
Refrein: 
Prijs Zijn naam elke dag, ieder uur 
Zeg heel de buurt wie Hij is 
Neem hen mee naar de Kerk, Gods Zijn kerk 
Geef het geloof aan hen door 
 



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 zilv’ren, zilv’ren stromen 
waar aan d’ altijd groene zomen 
Christus’ Kerk ‘t Hosanna zingt 
 
Zalig, heerlijk zal ‘t ons wezen  
daar, verlost van zond’ en pijn, 
Zouden wij ook eenmaal komen 
rein van alle smet genezen, 
meer dan d’ englen Gods te zijn. 
Laat ons streven eens te komen 
aan de zilv’ren, zilv’ren stromen 
waar aan d’ altijd groene zomen 
Christus’ Kerk ‘t Hosanna zingt 
 
Laat ons in die hope leven  
God, Die ons de vreugde biedt 
wil Zijn Geest als pand ons geven 
dat genade ons is geschied 
Laat ons streven eens te komen  
aan de zilv’ren, zilv’ren stromen 
waar aan d’ altijd groene zomen 
Christus’ Kerk ‘t Hosanna zingt 

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! 
 

Zouden wij ook eenmaal komen 

Zegen ons algoede (indien mogelijk staande) 


