
 
 
 

 

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 2x: 
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. Groot is uw trouw, o Heer, 
Mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
Die Gij steeds waart, 
Dat bewijst Gij ook nu. 
 
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
Groot is uw trouw, o Heer, 
Iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
Aan mij betoond. 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw Woord is een lamp, 
Uw Woord is een licht, 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 

O, Heer mijn God 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet 

Groot is uw trouw, o Heer 
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2. Gij geeft ons vrede,  
vergeving van zonden, 
En uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
Blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 
Refrein 

Refrein 2x 
 
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 2x 



1. Blijf mij nabij wanneer het avond is 
Wanneer het licht vergaat in duisternis 
Wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet 
Bid ik tot U o Heer, verlaat mij niet. 
 
2. Reik mij Uw hand en spreek Uw reddend woord 
Wijs mij de weg en leid mij veilig voort 
Blijf mij nabij in vreugde en verdriet 
Ik heb U lief o Heer, verlaat mij niet. 
 
 
 
Glorie aan God. -4x- 
 
1. Lof zij de Heer,  
hem komt toe alle eer, 
Hij is het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht,  
heeft ons vrijheid gebracht, 
wij aanbidden,  
wij knielen voor Jezus . 
Groot is zijn trouw,  
eeuwig zijn kroon, 
overwinnaar zal hij zijn,  
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis,  
weet wie Jezus Christus is. 
Hij is de hoogste Heer. 
 
Glorie aan God. -4x- 
 
2. Kondigt het aan  
door de kracht van zijn naam, 
heel de aard’ wordt vervuld  
van zijn glorie. 
Satan, hij beeft,  
want hij weet: Jezus leeft, 
Hij is verslagen,  
het Lam troont voor eeuwig. 
Jezus is Heer,  
redder en Heer. 
Overwinnaar zal hij zijn,  
over zonde, dood en pijn, 
heel het rijk der duisternis,  
weet wie Jezus Christus is. 
Hij is de hoogste Heer. 

Blijf mij nabij, wanneer het avond is 

Glorie aan God (indien mogelijk staande) 

Glorie aan God -4x- 
 
3. Heersen met hem  
op de troon en zijn stem, 
spreekt van liefde,  
vervuld ons met glorie. 
Heilig en vrij, alle tranen voorbij, 
eeuwig vreugde van God,  
lof, aanbidding. 
Waardig het Lam,  
waardig het Lam. 
Overwinnaar zal hij zijn,  
over zonde, dood en pijn, 
heel het rijk der duisternis,  
weet wie Jezus Christus is. 
Hij is de hoogste Heer. 
 
Glorie aan God -4x- 
 

3. Wanneer Uw licht mij voorgaat in de nacht 
Wanneer ik hoor dat U mij thuis verwacht 
Dan weet ik Heer dat U mijn zwakheid ziet 
Dan zeg ik dank, want U verlaat mij niet. 


