
 
 
 

 

 

Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 

Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam, 
die hemel en aarde verenigt tezaam. 
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart. 
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 
Kent gij, kent gij, die naam nog niet? 
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied. 
 
Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, 
want Hij kwam om zalig te maken op aard; 
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf, 
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf. 
Kent gij, kent gij, die Jezus niet? 
Die om ons te redden de hemel verliet? 

1.'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên; 
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên. 
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen, 
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; 
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, 
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken. 
 
3.De hemel looft, o HEER, Uw wond'ren dag en nacht; 
Uw waarheid wordt op aard' de glorie toegebracht, 
Daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen; 
Want wie is U gelijk bij al de hemelingen? 
En, welke vorsten ooit het aard'rijk moog' bevatten, 
Wie hunner is, o HEER, met U gelijk te schatten? 
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Daar ruist langs de wolken 

Abba, Vader, laat mij zijn  
slechts van U alleen, 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
 

 

Psalm 89: 1 en 3 



De zon komt op, maakt de morgen 
wakker; mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 

-Refrein- 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

-Refrein- 

En op die dag, als mijn kracht 
vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

-Refrein 2x- 

Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 

-Refrein 2x- 

Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 

Vrede van God, De vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God,  
De vrede van God zij met jou. 
 
In Jezus’ naam, In Jezus’ naam, 
In Jezus’ naam geef ik jou: 
Vrede van Hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
 
Heilige Geest, de Heilige Geest, 
Heilige Geest zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God,  
De vrede van God zij met jou. 

Tienduizend redenen 

Vrede van God (indien mogelijk staande) 


