
Teksten: 
733 Tienduizend redenen 
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 

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 

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 

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 

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 

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 
Verheerlijk zijn heilige Naam 
Verheerlijk zijn heilige Naam 



849 Goedheid van God - as 
 
Ik hou van U, uw genade blijft me dragen 
dag aan dag, in de palm van uw hand 
Van de morgen tot de avond, als ik weer slapen ga 
zing ik steeds, van de goedheid van God 
 
Wilma erbij 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer 
Zing ik steeds, van de goedheid van God 
 
Tweede stem erbij 
Uw zachte stem, leidde mij door al mijn dalen 
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht 
Heer, ik ken U als een Vader, 
Ik ken U als een Vriend 
Ik leef met U, in de goedheid van God 
 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer 
Zing ik steeds, van de goedheid van God 
 
 
 
Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij 
Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij 
Heel mijn hart en ziel, leg ik voor U neer 
Ik geef U alles, Heer 
Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij 
 
Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij 
Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij 
Heel mijn hart en ziel, leg ik voor U neer 
Ik geef U alles, Heer 
Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij 
 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer 
Zing ik steeds, van de goedheid van God  
 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer 



Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer 
Zing ik steeds, van de goedheid van God 
Ja ik zing, van de Goedheid van God 
 
KOPW 142 kom laat ons zingen vandaag 
Komt, laat ons zingen vandaag, 
zingen vandaag, 
zingen tot de eer van God. 
Komt, laat ons zingen vandaag, 
zingen vandaag, 
zingen tot de eer van God. 

 
Komt, laat ons klappen vandaag, 
klappen vandaag, 
klappen tot de eer van God. 
Komt, laat ons klappen vandaag, 
klappen vandaag, 
klappen tot de eer van God. 

 
Komt, laat ons dansen vandaag, 
dansen vandaag, 
dansen tot de eer van God. 
Komt, laat ons dansen vandaag, 
dansen vandaag, 
dansen tot de eer van God. 

 
Komt, laat ons bidden vandaag, 
bidden vandaag, 
bidden tot de eer van God. 
Komt, laat ons bidden vandaag, 
bidden vandaag, 
bidden tot de eer van God. 
 
Komt, laat ons prijzen vandaag, 
prijzen vandaag, 
prijzen tot de eer van God. 
Komt, laat ons prijzen vandaag, 
prijzen vandaag, 
prijzen tot de eer van God. 

 
 
 

 

 

 

 



Ademproject: Maan en Sterren 

Er is iemand die 't licht doet schijnen in de nacht 
Er is iemand die alles vormde toen Hij sprak 
Iemand die het hele universum heeft gemaakt 
Door wie alles is ontstaan 

Hij die maan en sterren schiep 
De oceaan zo diep 
Hij ziet jou staan 
Hij die ons tot leven riep 
Zijn adem in ons blies 
Hij kent jouw naam 

Er is iemand die groter is dan elke strijd 
Er is iemand die dwars door elke leugen kijkt 
De God van het begin en het eind 
Hij zal er altijd zijn 

Hij die maan en sterren schiep 
De oceaan zo diep 
Hij ziet jou staan  
Hij die ons tot leven riep 
Zijn adem in ons blies 
Hij kent jouw naam 
Hij kent jouw naam 

Hij is iemand die moeilijkheden niet ontwijkt 
Hij geeft kracht Hij geeft overwinning in de strijd 
En zelfs als de allerbruutste storm op je wacht 
Houdt Hij jou vast 

God van wond'ren en van hoop 
Mijn anker in geloof 
U ziet mij staan 
God van liefde en herstel 
Die al mijn tranen telt 
U kent mijn naam 

U kent mijn naam 
U kent mijn naam  
U kent mijn naam 

 
Opw 150 I love you lord  
Ik hou van U 

en verhef mijn stem 

en prijs Uw naam 

O, mijn ziel, wees blij 

Schep vreugde Heer, 



In wat u hoort 

Laat mij zijn een lofgezang voor U 

 

Ik hou van U 

en verhef mijn stem 

en prijs Uw naam 

O, mijn ziel, wees blij 

Schep vreugde Heer, 

In wat u hoort 

Laat mij zijn een lofgezang voor U 

 

I love you, Lord 

And I lift my voice 

To worship you 

Oh my soul rejoice 

Take joy, my king 

In what you hear 

May it be a sweet sweet sound 

In your ear 

 
804  Good Good Father (F) 

You're a good, good Father 

It's who You are, it's who You are, it's who You are 

And I'm loved by You 

It's who I am, it's who I am, it's who I am 

 

You're a good, good Father 

It's who You are, it's who You are, it's who You are 

And I'm loved by You 

It's who I am, it's who I am, it's who I am 

Oh, I've heard a thousand stories of what they think You're like 

But I've heard the tender whisper of love in the dead of night 

And You tell me that You're pleased and that I'm never alone 

 



You're a good, good Father 

It's who You are, it's who You are, it's who You are 

And I'm loved by You 

It's who I am, it's who I am, it's who I am 

 

Oh, and I've seen many searching for answers far and wide 

But I know we're all searching for answers only You provide 

'Cause You know just what we need before we say a word 

 

You're a good, good Father 

It's who You are, it's who You are, it's who You are 

And I'm loved by You 

It's who I am, it's who I am, it's who I am 

 

Because You are perfect in all of Your ways 

You are perfect in all of Your ways 

You are perfect in all of Your ways to us 

You are perfect in all of Your ways 

Oh, You're perfect in all of Your ways 

You are perfect in all of Your ways to us 

 

Oh, it's love so undeniable 

I, I can hardly speak 

Peace so unexplainable 

I, I can hardly think 

 

As You call me deeper still 

As You call me deeper still 

As You call me deeper still into love, love, love 

You're a good, good Father 



It's who You are, it's who You are, it's who You are 

And I'm loved by You 

It's who I am, it's who I am, it's who I am 

 

349 Hij is verheerlijkt + Juicht  
 

Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo hoog, 
'k zal Hem prijzen. 
Hij is verheerlijkt, 
voor eeuwig verheerlijkt 
en ik verhoog zijn naam. 
Hij is mijn God, 
zijn waarheid houdt eeuwig stand. 
hemel en aard' 
verheugen zich in zijn naam. 
Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo hoog 
 
Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo hoog, 
'k zal Hem prijzen. 
Hij is verheerlijkt, 
voor eeuwig verheerlijkt 
en ik verhoog zijn naam. 
Hij is mijn God, 
zijn waarheid houdt eeuwig stand. 
hemel en aard' 
verheugen zich in zijn naam. 
Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo…. 
 
Juicht, want Jezus is Heer. 
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, 
die ons liefheeft. 
Hij is verrezen en leeft; 
Jezus de Koning, 
die mensen het leven weer geeft. 
Jezus de Koning, 
die mensen het leven weer geeft. 
 

 


