
 

Lied 234 OTH -  Mijn Jezus mijn Redder 
 
Mijn Jezus, mijn Redder,  
Heer er is niemand als U.  
Laat elk moment,  
al wat ik denk,  
vol zijn van Uw liefde Heer.  
 
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster,  
veilige toren van kracht;  
adem en stem,  
al wat ik ben  
brengen U voortdurend eer.  
 
Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.  
Zingt van de Koning, en zijn heerschappij  
Bergen aanbidden, de zee juicht mee  
bij het horen van Uw naam.  
 
U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep  
mijn leven lang loven, 
want U heb ik lief  
niets is zo goed als een leven  
heel dicht bij U.  

Lied 259 OTH - Glorie aan God 
 
Glorie aan God. -4x- 
 
Lof zij de Heer, 
Hem komt toe alle eer. 
Hij’s het Lam dat regeert 
tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht, 
heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden, 
wij knielen voor Jezus. 
Groot is zijn troon, 
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- 
 
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’s 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! 
 
Glorie aan God. -4x- 

 
Heersen met Hem 
op de troon en zijn stem, 
spreekt van liefde, 
vervult ons met glorie. 
Heilig en vrij alle tranen voorbij. 
Eeuwig vreugde voor 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- 


