
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.Dank, dank 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. 
 
2.Die eeuwig rijke God 
Moge ons reeds in dit leven 
Een vrij en vrolijk hart 
En milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
Behoudt te allen tijd, 
Is hier en overal 
Een helper die bevrijdt. 

1.Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 
Die Gij waart ten allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
2.Alles wat U prijzen kan, 
U, de eeuw’ge ongeziene. 
Looft uw liefd’ en zingt er van. 
Alle eng’len die u dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
heilig, heilig, heilig toe. 
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3.Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen! 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan, 
laat ons niet verloren. 
 

3. Lof, eer en prijs zij God 
die troont in ’t licht daar boven. 
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. 
 



U bent mijn schuilplaats Heer, 
U vult ons hart steeds weer, 
met een verlossingslied. 
Telkens als ik angstig ben, 
steun ik op U. 
Ik vertrouw op U. 
Als ik zwak ben, 
ben ik sterk in de kracht van mijn Heer. 

1.Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol 
 en moedig mij weer aan. 
 
2. Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, 
 de weg die eeuwig is. 

Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard' en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 
Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 
Prijst de Vader, prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 
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3.Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan. 
 
4.Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 


