
 
 

 

 
 
 

1.Kroon Hem met koningskroon, 
Het godslam op zijn troon! 
Het hemels loflied overwint 
in lofzang voor de Zoon. 
Ontwaak, mijn ziel, en zing 
van Hem die voor mij stierf. 
Ik prijs Hem als mijn eeuwge vorst 
Die ’t heil voor mij verwierf! 

1.O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering 
de wereld zie die U hebt voortgebracht. 
Het sterrenlicht, het rollen van de 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! 
 
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. 
 
 
 
 
1.Een Koning hebben wij, 
Zijn hoge heerschappij, 
gaat over alle mensen, 
Zijn grootheid kent geen grenzen. 
Hij triomfeert, Hij troont, 
daar waar zijn Vader woont, 
daar in zijn hemelhof, 
is Hij met alle lof, 
in heerlijkheid gekroond. 
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2.Kroon Hem, de Zoon van God 
gezeten op zijn troon! 
En elk die volgt, waar Hij eens ging, 
kroon Hem als mensenzoon. 
Die onze nood begreep, 
de last die ons bezwaart: 
en alle schuld gedragen heeft. 
Tot rust komt heel de aard. 

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 

2.Een Koning hebben wij, 
niemand is zoals Hij, 
die volken openbaarde, 
Gods vrederijk op aarde. 
Zijn zwakheid is zijn macht, 
Zijn kwetsbaarheid zijn kracht, 
Zijn kroon is niet van goud, 
Zijn troon een kruis van hout, 
kom, Heer, de wereld wacht! 



Refrein: 
Als je bidt zal Hij je geven 
Als je klopt aan de deur 
Zal Hij opendoen 
Als je zoekt dan zul je 't vinden 
Halleluja 
 
Halleluja, halleluja, halleluja 
 
1.Als je de Vader vraagt om een brood 
Geeft Hij je zeker nooit een steen 
Al je gebeden klein of groot 
Heus Hij vergeet er niet één 
 
Refrein  

1.Zoekt eerst het koninkrijk van God, 
en zijn gerechtigheid. 
En dit allen krijgt u bovendien.  
Hallelu, halleluja. 
 
Refrein: 
Halleluja, halleluja, 
halleluja, hallelu, halleluja. 
 
2.Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt.  
Hallelu, halleluja. 
 
Refrein 
 
3.Bidt en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult Hem zien. 
Klopt en de deur zal voor u open gaan.  
Hallelu, halleluja. 
 
Refrein  
 
 
 
 

Als je bidt zal Hij je geven 

Zoekt eerst het koninkrijk van God (indien mogelijk staande) 

2. Als je Mijn Vader iets wilt vragen 
Vraag in Mijn naam Ik zal het doen 
Ik ben met je alle dagen 
Ik ben dezelfde als toen. 
 
Refrein  


