
 

Samen zingen over God, de Bijbel en de mensen op de wereld 
Samen in de naam van Jezus 
 
Samen in de naam van Jezus 
Heffen wij een loflied aan, 

Want de Geest spreekt alle talen 

En doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
Naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
Samen leven tot zijn eer. 
 

Heel de wereld moet het weten 

Dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
Doordringt in de duisternis. 
'T Werk van God is niet te keren 
Omdat Hij er over waakt, 
En de Geest doorbreekt de grenzen 
Die door mensen zijn gemaakt. 
 

Psalm 119 : 53  
 

Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet, 

Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren. 
Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed 
Bevestigen, in al mijn levensjaren, 
Dat ik Uw wet, die heilig is en goed, 
Door Uw genâ bestendig zal bewaren. 
 

Psalm 86 : 5 
 

Al de heid'nen door Uw handen 

Voortgebracht in alle landen, 
Zullen tot U komen, HEER, 
Bukken voor Uw aanschijn neer, 
En Uw Naam ter ere leven. 
Gij zijt groot en hoog verheven; 
Gij doet duizend wonderheên; 
Gij zijt God, ja Gij alleen. 
 

Psalm 72 : 6 en 11 
 
Ja, elk der vorsten zal zich buigen 
En vallen voor Hem neer; 

Al 't heidendom Zijn lof getuigen, 

Dienstvaardig tot Zijn eer. 
't Behoeftig volk, in hunne noden, 
In hun ellend' en pijn, 
Gans hulpeloos tot Hem gevloden, 
Zal Hij ten redder zijn. 
 
Vers 11 
Zijn Naam moet eeuwig eer 
ontvangen; 
Men loov' Hem vroeg en spâ; 
De wereld hoor', en volg' mijn zangen, 
Met Amen, Amen na. 
 

Lees je Bijbel, bid elke dag 
 
Lees je Bijbel,  
bid elke dag 
dat je groeien mag. 
 
Engels 
Read your bible,  
pray every day, 
if you want to grow. 
 
Spaans 
Lee la Biblia y ora cada día 
ora cada día,  
si quieres crecer.      

Uitspraak: 
Lee la Bieblia jora kada dia 
ora kada dia, 
Sie keeres kreeser. 

 

Ja, God is goed 
 
Ja, God is goed (3x) 
God is goed voor mij. 
 
Engels 
Yes, God is goed (3x) 
God is good for me. 
 
Duits 
Ja, Gott ist gut (3x) 
Gott ist gut für mich. 
 
Frans 
Oui, Dieu est bon (3x) 
Dieu est bon pour moi. 
 
Italiaans 
Sì, Dio è buono (3x) 
Dio è buon per me. 
 
Russisch 
Да, Бог хорош 
Бог хорош для нас. 
 
Uitspraak: 
Da Bok garosj (3x) 
Bok garosj dlja nas. 
 

Looft de Heere, alle gij volken (psalm 117) in canon 
 

Looft de Heere, alle gij volken,  

prijst Hem, alle gij natiën, 
Want zijn goedertierenheid is machtig over ons, 
En des Heeren trouw is tot in eeuwigheid. 
Halleluja. 
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