
 
 
 
 
 
 

1.Mijn ziel looft God, mijn Heer. 
Vanwaar komt mij de eer, 
Dat ik u mag ontvangen: 
De moeder van Gods Zoon, 
Die komt op Davids troon, 
De bron van mijn verlangen. 
 
2.Met u breng ik God eer, 
O, moeder van mijn Heer. 
De Vrucht is u gegeven: 
Het Kind dat ons verblijdt, 
Gods Zoon die ons bevrijdt. 
God heeft u hoog verheven. 

1.Zie de zon, zie de maan, 
zie de sterren in hun baan, 
sterren ontelbaar, overal vandaan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 
 
2.Hoor de zee, hoor de wind, 
hoor de regen als hij zingt, 
druppels ontelbaar in de oceaan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 
 
3.Ruik een bloem, ruik een vrucht, 
ruik de geuren in de lucht, 
geuren ontelbaar zweven af en aan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 
 
4.Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fluit, 
mensen ontelbaar overal vandaan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 
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5.Zie ik de zon, de sterren en de maan, 
wat een wonder dat ik mag bestaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam. 

3.Het kind springt in mij op, 
Mijn vreugde stijgt ten top: 
Gods heil is nu gekomen! 
De Geest daalt op mij neer, 
Mijn ogen zien de Heer, 
Die ook bij mij komt wonen. 



1.De zonden zijn vergeven! 
Dit is een woord ten leven, 
Bevrijdend van de schuld 
Wat God ons ooit beloofde, 
Wordt nu voor wie geloofde 
In Jezus’ naam geheel vervuld. 

Maria, had je door dat jouw baby ooit zou wandelen op water? 
Maria, had je door dat jouw baby ooit de mensheid vrij zou maken? 
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon je hart vernieuwen zou? 
Jij schonk dit kind het leven en Hij schenkt het weer aan jou. 
  
Maria, had je door dat jouw baby ooit de blinden zou genezen? 
Maria, had je door hoe jouw baby ooit de stormen zou bevelen? 
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon de hemel in zich draagt? 
Jouw kus op Jezus' wangen is een kus op Gods gelaat. 
  
De blinde ziet, de dove hoort, de doden leven op. 
De lamme springt en alles zingt: alle eer aan God! 
  
Maria, had je door dat jouw baby ooit de schepping zag beginnen? 
Maria, had je door dat jouw baby ooit de wereld terug zal winnen? 
Kon jij al zien hoe die dag zal zijn: jouw zoon als lam van God? 
De baby in je armen is waarlijk God met ons. 

Ik kijk omhoog naar de bergen 
Wie zal mij helpen steeds weer 
Dat is mijn Schepper mijn beschermer 
Mijn hulp is van de Heer 
 
Hoog als de bergen 
Diep als het meer 
Is mijn beschermer 
Jezus mijn Heer 
 
Want jouw bewaarder zal niet slapen 
Waar jij ook gaat 
Hij zal je voeten bewaren 
Voor alle kwaad 
 
 

De zonden zijn vergeven! 

Ik kijk omhoog naar de bergen (indien mogelijk staande) 

2.’t Is ook voor mij geschreven: 
Ook ik mag uit Hem leven 
Die ons genezen heeft. 
Zijn liefde tot de zijnen 
Brengt ons met Hem in ’t reine, 
Wij weten dat Hij ons vergeeft. 

Maria had je door? 


