
Dade van bewondering en 

toewyding aan



O wat 'n vreugde in ons harte,

om na u kerk, o Heer, te gaan,

want hier kom almal wat u volk is,

in u teenwoordigheid tesaam.

Ons sing u lof, o Koning, Heer!

Ons buig in eerbied voor U neer.



Dit is 'n opdrag van U, Here,

dat almal hier u Naam moet prys.

Net deur u Woord en Gees, o Here,

word ons die regte pad gewys.

Ons sing u lof, o Koning, Heer!

Ons buig in eerbied voor U neer.



Kom ons loof en dank nou die Heer

vir al sy liefde ons bewys, ons lewens deur.

Hy bewaar ons, Hy maak ons vry.

Hy sal vir ewig, altyd by ons bly.  

Loof die Heer!



Kom ons loof die Heer, 

daagliks meer en meer,

vir goedheid, vir die voorreg 

om vandag sy kind te wees.

Kom ons sing nou saam.

Kom ons prys sy Naam.

Gee jou hart aan Hom en Hy sal ware vrede gee.

Gee jou hart aan Hom en Hy sal ware vrede gee.



Kom ons loof en dank nou die Heer

vir al sy liefde ons bewys, ons lewens deur.

Hy bewaar ons, Hy maak ons vry.

Hy sal vir ewig, altyd by ons bly.  

Loof die Heer!



Kom ons loof die Heer, 

daagliks meer en meer,

vir goedheid, vir die voorreg 

om vandag sy kind te wees.

Kom ons sing nou saam.

Kom ons prys sy Naam.

Gee jou hart aan Hom en Hy sal ware vrede gee.

Gee jou hart aan Hom en Hy sal ware vrede gee.



Op berge en in dale

en oral is my God;

waar ons ook telkemale

mag swerwe, daar is God!

Waar ons gedagtes swewe

of styg, ook daar is God;

omlaag en hoog verhewe

ja, oral is my God!



Sy troue vaderoë

sien alles van naby;

ons leef uit sy vermoë -

word deur sy Gees gelei.

Die swaeltjies behoed Hy,

beklee met gras die dal;

die kleinste wurmpie voed Hy,

sorg vir die groot heelal.



Roem, Christen, heel my lewe

is veilig in my God;

waar alles my begewe,

of waar ek ly, is God;

waar troue vriendehande

nie red nie, daar is God;

selfs in die dood se bande

ja, oral is my God!
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Daar is geen grens aan U guns en genade. 

U groot ontferming hou nooit op.         

Dit is nuut elke more, nuut elke more, 

groot is U trou, o Heer my God;  

groot is U trou, o Heer.



Daar is geen grens aan U guns en genade. 

U groot ontferming hou nooit op.         

Dit is nuut elke more, nuut elke more, 

groot is U trou, o Heer my God;  

groot is U trou, o Heer.



Lei ons, Here, groot en magtig,

U alleen ons hulp en krag.

As die nag se kleed ons sluier,

bly ons steeds u heil verwag.

Ons Bevryder, ons Bevryder.

U, die God van ons behoud.

U, die God van ons behoud.



Lei ons, Here, groot en magtig,

U alleen ons sorg en stut.

As die toekoms ons bekommer,

sal U, Here, ons beskut.

Ons Beskermer, ons Beskermer.

U, die God wat ons behoed.

U, die God wat ons behoed.



Lei ons, Here, groot en magtig,

U alleen ons borg en steun.

As die donker ons laat steier,

vind ons rus by U alleen.

Ons Bewaker, ons Bewaker.

U, die God wat ons bewaar.

U, die God wat ons bewaar.





Kom laat ons almal vrolik

voor God die Here sing!

Laat heel die aarde juigend

aan Jesus hulde bring!

Ons Heiland is oorwinnaar,

Christus is oorwinnaar,

Hy't waarlik opgestaan!



Die sonde met sy smarte

is aan die kruis verslaan.

Nou kan ons vol van vreugde

na God ons Vader gaan.

Ons Heiland is oorwinnaar,

Christus is oorwinnaar,

Hy't waarlik opgestaan!





Ek glo in God die Vader, die Almagtige,

die Skepper van die hemel en die aarde.

en in Jesus Christus, Sy eniggebore Seun, 

ons Here

wat ontvang is van die Heilige Gees,

gebore is uit die maagd Maria;

wat gely het onder Pontius Pilatus,

gekruisig is, gesterf het en begrawe is 

en ter helle neergedaal het,

wat op die derde dag weer opgestaan het

uit die dode



wat opgevaar het na die hemel 

en sit aan die regterhand van God,

die almagtige Vader, 

van waar Hy sal kom om te oordeel 

die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het.

Ek glo in die Heilige Gees.

Ek glo aan 'n heilige, algemene,Christelike kerk,

die gemeenskap van die heiliges;

die vergewing van sondes;

die opstanding van die vlees 

en 'n ewige lewe.





Laat my met U verenig lewe,

U wat die ware wynstok is;

u krag gee my voortdurend lewe,

bewaar my van verderfenis.

Deurstroom, besiel en seën my

sodat ek altyd vrugbaar bly.



Geen groeikrag kom deur eie strewe,

niks kan ek sonder U, o Heer;

in u gemeenskap bloei my lewe

en word die lewensvolheid meer.

Ek wil aan U verbonde bly -

bly U, o Here, steeds in my.





A---men,  A---men,  A----men


