
 
 

 

 

 

Heilige Geest van God,) 
vul opnieuw mijn hart.)2x 
 
Vul mij opnieuw, 
vul mij opnieuw. 
Heilige Geest, 
vul opnieuw mijn hart. 
Heilige Geest van God,) 
vul opnieuw mijn hart.)2x 
 
Vul mij opnieuw, 
vul mij opnieuw. 
Heilige Geest, 
vul opnieuw mijn hart. 

1.Jezus, Hij is Koning, 
Jezus, Hij is Koning,  
Koning van het gans heelal. 
Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof: 
Jezus, Hij is Koning! 
 
2.Jezus heeft ons vrijgekocht, 
Jezus heeft ons vrijgekocht, 
vrijgekocht door 't dierbaar bloed. 
Ja, diep in mijn hart, leeft dit geloof: 
Jezus heeft ons vrijgekocht. 

 
1.Prijs den HEER met blijde galmen; 
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
Vrolijk wijden aan Zijn lof; 
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied. 
 

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart 

Zangkwartiertje 
29-04-2018 

Jeugdvereniging Hagestein –  
Hoef en Haag 

Psalm 146: 1 en 2 

Jezus, Hij is Koning 

3.Jezus, Hij zal komen,  
Jezus, Hij zal komen, 
komen zal Hij met gejuich. 
Ja, diep in mijn hart leeft dit 
geloof: 
Jezus, Hij zal komen. 

2.Vest op prinsen geen betrouwen, 
Waar men nimmer heil bij vindt; 
Zoudt g' uw hoop op mensen bouwen? 
Als Gods hand hun geest ontbindt, 
Keren zij tot d' aarde weer, 
Storten met hun aanslag neer. 
 
 



3.Hef je hoofd omhoog,  
want de Koning komt. 
Buig nu voor Hem en aanbid Hem, 
zing "Hosanna voor de Heer". 
 
4.Vol van heerlijkheid, 
is Zijn Majesteit. 
Breng nu ere, aan de Here. 
Hij, de Koning, komt. 
 

1.Hef je hoofd omhoog,  
want de Koning komt. 
Buig nu voor Hem en aanbid Hem, 
zing "Hosanna voor de Heer. 
 
2.Vol van heerlijkheid,  
is Zijn Majesteit. 
Breng nu ere, aan de Here. 
Hij, de Koning, komt. 
 

Majesteit, groot is Uw majesteit, 
lof zij Jezus en glorie, hulde en eer. 
Majesteit, God die de zijnen leidt. 
Vanaf Zijn troon vestigt de Zoon Zijn  
heerschappij. 
 
Dus verhoog, maak eeuwig groot, 
de Naam van Jezus. 
Volk van God, kom en breng lof, 
aan Jezus de Koning. 
Majesteit, groot is Zijn majesteit. 
Dwars door de dood werd Hij verhoogd, 
Jezus is Heer. 
 
Dus verhoog, maak eeuwig groot, 
de Naam van Jezus. 
Volk van God, kom en breng lof, 
aan Jezus de Koning. 
Majesteit, groot is Zijn majesteit. 
Dwars door de dood werd Hij verhoogd, 
Jezus is Heer. 
 

Majesteit, groot is Zijn majesteit 

Hef je hoofd omhoog 


