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“Genade Onbeskryflik Groot” 
 

Dig / Liedere Bundel 
 

Deur 
Pastoor Dirk Flemix 

 
Toegewy aan my  

Dogter ~ Dilize  
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Die gedigte / Liedere is geskryf in een van my Toets tydperke 
wat die Here verplig het dat ek my Sabbats rus moet neem en 

by Sy voete kom sit . 4 van die Liedere is reeds getoonset , 
maar die ander is nog in gedig form.  
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As God Jou Aanraak 

 

My siel was dood in die sonde 

Geen lewe, nie meer 

My lot aan die mag verbonde 

Deur God, deur God nie vereer 

 

Net so was Israel stam 

Se staf geplaas voor die Heer 

Al twaalf stamme se staf dan 

Maar slegs een goedgekeur 

 

Koor 

My lewe droog sonder God 

Verdroog deur die woestyn van sonde 

My geliefde gee aan God die aanbod 

Hier my lief se staf oortrek met sonde 

 

God se hand uitgestrek 

Jou staf uitverkies bo ander 

Wanneer Jesus jou nader trek 

Jou siel in lewe verander 
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As God jou aanraak 

Uitgered uit ’n sinkende boot 

Kan jy jou lewe klaarmaak 

Vir seëninge ongelooflik groot 

 

Jou dooie verlore lewe 

Verander in kleurvolle blom en vrug 

Jou geur aangename reuke 

Jy het nou die sonde oorbrug 

 

My lewe lose staf verander 

In lewende uit geplukte skoonheid 

My sondige siel het verander 

Na geurige, sappige vrugte goedheid 

 

Dankie, my ewige Vader 

Vir U uit verkose aanraking 

Aan U Hemel beweeg ek nader 

Dankie, vir u Hand van vertroosting 
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Luister Hier jy Korporaal 
 

In die Hemel was jy ’n Kolonel. 

Jou uittog uit die Hemel versnel 

Nou op die Aarde neer gevel 

Met jou voorland nou die Hel. 

 

Die demone nou jou troepe 

Nie meer deur God geroepe 

Vee nou die vuil stoepe 

So bang, hulle werk in groepe 

 

Koor. 

Luister hier jy Korporaal 

My Jesus is die Groot Generaal 

Die Een wat my toekoms en vryheid bepaal 

En Binnekort my, my gaan kom haal. 

 

Ek is nou ’n Gees gevulde Kommandant. 

Dissipel, dienskneg en gesant. 

Met Jesus loop ek nou hand aan hand 

Op pad na die Hemel land. 
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My Groot God 

 

Wie kan die afmetings bepaal, 

Van die ganse Heelal. 

Wie kan die wolke as kleding stuk, 

Skep oor die blou Aarde. 

 

Wie kan die see so beheer, 

’n grens stel vir die trotse branders. 

Wie kan die skatkamers, 

Van die sneeu en reën vul. 

 

Dit is net, U my Groot God 

Net U bepaal, skep en beheer. 

Nou is U ook my Groot God 

U wat my hart en my lewe beheer. 

 

Wie kan die sagtheid van, 

Daai blink doudruppel skep. 

Wie kan die toue van die Orion, 

Bymekaar hou vir hul glans. 
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Wie ken die wette van die, 

Blink sterre prag van die nag. 

Wie kan die spoed van die, 

Weerlig en weerklank beheer. 

 

Wie weet, waar die rus plek, 

Van die lig en duisternis is. 

Wie bepaal die hoeveelheid, 

Water wat die reën wolke dra. 

 

Wie berei die spyse voor, 

Vir die diere van die veld. 

Wie behandel die pelse, 

Op die wilde dier se rug. 

 

Wie anders kan die poorte, 

Van die dood vir jou ontbloot. 

Wie anders kan jou weg ruk, 

Van die koue van die dood skaduwee. 
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Sal jy nou op Hom vertrou, 

Hy is nou jou groot God. 

Jy kan nou op Hom reken. 

Vir al jou behoeftes klein. 

 

Slot 

Dit is net, U my Groot God 
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Want Ek Is Oortuig 

 

Verseker. Sal niks ons kan skei 

Niks sal ons kan wegneem 

Niemand sal tussen ons kan kom 

Niks sal ons kan skei van Sy liefde 

 

Koor 

Want ek is oortuig 

Van die liefde van my Heer 

Want ek sal getuig 

Van Sy  liefde meer en meer 

 

Nie die ewige dood 

Of die ewige Vuur 

Sal ons ooit kan skei 

Van die liefde van God 

 

Geen Engel sal my anders vertel 

Geen magte sal my anders kan lei 

Niks sal my ooit kan skei 

Van die liefde van Jesus 
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Nie die hoogste punt 

Of die laagste punt in my lewe 

Sal my ooit kan skei 

Van die liefde van die Gees 

 

Niks in U skepping 

Of niks wat die overhede ooit kan doen 

Sal my ooit kan skei 

Van die liefde van my Heer 
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Beskerm deur U bloed 
 

Here, ek kom na U my Rots 

Vir beskerming deur U my Heer 

Ek bevestig my geloof in U die Rots 

Beskerm deur U bloed O Heer 

 

Vrees is onder die vloek van die Wet 

Maar U het ons losgekoop van die wet 

U is my toevlug en my sterkte 

U is my hulp as ek benoud is, My Sterkte 

 

Ek het nie nodig om te vrees nie 

Ek ontvang vanaf U my Krag vir elke dag 

Ek gaan glad nie bang wees nie 

U goedheid en krag by my heeldag 

Here, U maak my sterk 

Dankie vir die Krag, Almagtige Vader 

By U het my benoudheid ’n perk 

As ek bang is, trek U my nader 
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Koor 

Daar is niks onmoontlik by U 

Jesus U bloed staan teen alles 

Hou my onder U vlerk, naby U 

Beskerm en beskut my van alles 

 

Here U verander my vrees 

In fantastiese, absolute vrede 

Ek sal nie meer bang wees 

In U Gees se kalmte sal ek strewe 

 

Amen en Amen 
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Die Here het My Geseën 
 

Ek het God se roepstem vermy 

Moes eers tot stilstand gedwing word 

Net toe ek dink alles is verby 

Dit was die gesprek met God wat kort 

 

Het op my rykdom vertrou, en nie God 

Word dadelik in ’n siekbed geplaas 

Liefde is die grootste gebod 

Wanneer laas het jy jou vertroue op God geplaas 

 

Ek was te besig en woelig vir God 

Word dadelik in ’n rolstoel geplaas 

Ek was op geld en sport versot 

Wanneer laas het jy aan God gebid, wanneer laas? 

 

Geen meer tyd vir God gehad 

Word dadelik in die gevangenis geplaas 

Daar het ek niks anders as tyd gehad 

Wanneer laas het jy met God gepraat, wanneer laas 
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Koor 

Die Here het my geseën 

Nog ’n kans ontvang van die Meester 

Ek sal nie meer en verder ween 

Sal nou my lewe volgens U wil bemeester 
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Die Laaste Sleutel 
 

Met ’n slot aan die deur 

Die oplossing kan aan die anderkant wees 

Probeer, sluit oop die deur 

Dit kan die laaste sleutel wees 

 

Dit is gewoonlik die laaste sleutel 

Aan die bondel , Heer 

Wat die slot oopsluit. O Heer 

Ek probeer tot die laaste sleutel 

 

Koor 

Bid sonder op hou 

Moenie moedeloos word nie 

God se, die antwoord kom gou 

Hy sal jou nie teleurstel nie 

 

 

 



20 
 

Dalk word jou gebed 

More oggend beantwoord 

Hou uit tot hy antwoord 

Binnekort word jy gered 

 

Net een sleutel maak die slot oop 

Soek tot jy die antwoord vind 

Geloof was die sleutel, nou oop 

Die antwoord is, geen twyfel, gevind 
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Dit kan jy Maar Glo! 
 

Glo jy, glo jy werklik nie meer? 

Dat God nog wonderwerke doen 

Dink jy, dink jy werklik nie meer? 

Dat daai onwankelbare berge kan beweeg 

 

Glo jy, glo jy glad nie meer? 

Dat God die uitweg sal gee 

Dink jy, dink jy werklik nie meer? 

Daar is bevryding op binding 

 

Glo jy, glo jy dit is onmoontlik? 

Dat Jesus jou siekte kan genees 

Dink jy, dink jy werklik nie meer? 

Dat Hy in al jou behoeftes kan voorsien 

Koor 

Glo my, Dit kan jy maar glo 

Ek het dit met my eie oe gesien 

God is nog in beheer en op Sy Troon 

Hy doen dit verseker nog en meer 
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Glo my, Dit kan jul verseker glo 

God doen vandag nog wonderwerke 

Hy beweeg nog onwankelbare berge 

Hy gee nog uitweg oor jou probleem 

 

Glo my, Dit kan jul verseker glo 

Deur Sy bloed is daar bevryding 

Deur Sy wonde is daar nog genesing 

Deur Sy genade, voorsien Hy daagliks 
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Dit neem eers ’n Storm. 

 

Party keer, neem dit eers ’n storm, 

Voor ek besef ek benodig ’n skuilplek. 

Dan wil ek U aanroep, Meester! . 

Jesus, U is mos die skuilplek. 

 

Die wind moet eers wild waai. 

Voor ons besef ons soek na stilte, 

Meester, bring asseblief nou die stilte. 

Jesus, by U is daar mos stilte.. 

 

Die reën moes eers val 

En oor ons wange stroom. 

Om die trane uit te bring 

Jesus, by U is daar mos vertroosting. 

 

U is die skuil plek, O Heer 

Maar U is ook in die Storm 

U is die vertroosting, O Heer 

Maar U is ook in die Reën 
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Koor. 

By U het ek my skuil plek gevind. 

U is mos my skuilplek, Heer. 

By U het ek my stilte gevind. 

U was nog altyd die stilte, o Heer. 
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Ek glo, U bly by My 
 

Ek glo in die krag van gebed 

Om te gaan na die Vader 

In Jesus naam gered 

Met Sy Gees kom Hy nader 

 

Ek glo, as ek net vra 

Sal ek ontvang uit God se hand 

Jesus sal my deur kom dra 

Binnekort in die Hemel land 

 

Ek glo aan lofprysing 

Om God te aanbid met sang 

Wil aan U al die ere bring 

My aanbidding na U deurdring 

 

Ek glo U bly by my 

U Heer, bly altyd by my 

U is altyd aan my sy 

Selfs as ek in die duisternis ly 
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Koor 

Heer, bly by my 

Hier naby my 

Laat my nooit alleen 

Sal U my altyd seen 

Ek glo U bly by my 
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Ek hoor U roepstem 
 

Die groot bekommernis van die Meester 

Die eindtyd is hier, Vader 

Het U kinders My evangelie bemeester 

Sal ek gou kyk, staan hul al nader? 

 

Toe Ek daar by hulle was op Aarde 

Was daar weinig met ’n geloof 

Sal daar van hul wees op Aarde 

Met geloof, wanneer Ek kom soos beloof 

 

Koor 

Ek hoor U roepstem, Jesus 

Is jy gereed vir My wederkoms 

Hoor jy die roepstem van Jesus 

Sal Ek geloof vind, by my wederkoms 

 

Vader, by My opstanding was niemand 

My belofte van opstanding het hul nie geglo 

Ek het U Engel daar gelaat vir iemand 

Iemand, iemand, niemand het geglo 
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Gee hulle nog net ’n rukkie, My Heer 

Moet nog nie U basein blaas nie 

Nog net ’n jaar asseblief, My Heer 

Die Vader se, gaan nie meer langer wag nie 

 

Gee hulle nog net ’n rukkie, My Heer 

Gee hulle nog net ’n rukkie, My Heer 
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Fluister vir my ~Vader 
 

God se stem is in die aand wind 

Hoor jy My stem, My kind 

Sy stem is altyd ’n sag gefluister 

Staan ’n bietjie nader, as jy wil luister 

 

Hoor die mooi stem van God in die reën 

Hy het die Aarde vir jou en my kom seen 

Hou nou op met ween, trane kom Hy af vee 

Staan nader aan Hom, dank gaan Hy jou gee 

 

God se sagte stem is in die oggend briesie 

Om vir jou te fluister is Sy missie 

Sy stem is sag, verplig kom jy nader 

Hy neem jou, druk jou vas, ek is jou Vader 

 

Jesus se woorde is en kom altyd sag 

As jy bid, laat in die donker nag 

Sag se Hy, ek het jou so lief 

Staan nader, jy sal hoor, ek gee jou ’n brief 
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Koor 

Waarom is God se stem , ’n sag gefluister 

En die genesende woorde van Jesus so sag? 

Sodat ek en jy nader moet staan om te luister 

Hul fluister so sag, staan nader, vir meer krag 

 

Slot 

Fluister vir my ~Vader 

Jesus ek staan nader 
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Here, Hoor My Nederige Gebed 
 

Here, U woord is vir my vryheid 

U Seun het my losgekoop 

My Binding, benodig U Vryheid 

U bloed Jesus, het my vrygekoop 

 

Ek was gebind deur satans mag 

Weerhou alle onheil van my 

U het my losgekoop met U krag 

Here U beskut en beskerm my 

 

Here, hoor my nederige gebed 

En ontvang ook my danksegging 

U sal nader aan my kom, my kom red 

In dae van gebed, lê my belegging 

 

Koor 

Here U het my gebed verhoor 

Ek wag dan op U heerlikheid 

U se, Bid, Glo en U verhoor 

Ontvang nou my Vryheid 
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U gee die Vryheid volmaak 

U gee die geluk oor my probleem 

U gee die seëninge so volmaak 

Ek sal getuig oor die oplossing vir my probleem 

 

Amen en Amen 
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Jesus is nou Hier 
 

koor 

Moenie langer wag 

Vandag is die dag 

Wees gereed, Hy is nou hier 

Jesus is nou hier 

 

Hy is hier, Jesus staan nou langs jou 

Bring jou pyn en siekte nou 

Wys vir Jesus, net hier 

Plaas U deurboorde hande, net hier 

 

Jesus staan reg langs jou 

Benodig jy volkome bevryding 

Jesus het reeds oorwin 

In Hom is jou oorwinning 

 

Jesus staan reg langs jou 

Bring al jou angs en vrees 

Staan hier by die Rots. Net hier 

Jesus is die Rots, Jou beskermheer 
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Jesus staan reg langs jou 

Hy sal alles regmaak 

Los dit alles by hom 

Jesus staan by jou, net hier 

 

slot 

Jesus is nou hier 

Hy staan reg langs jou. Net hier 
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My Moeder se Gebed 
 

Nagte deur gebid vir my 

Here, verhoor asseblief my gebed 

My kind is nog nie in sy bed 

U se, Gee hom oor aan my 

 

My gebed was altyd vir jou 

Mag die Here altyd by jou bly 

Bid altyd sonder ophou 

Dan sal dit goed gaan met jou 

 

My gebed was nog nooit 

Uit gewoonte, maar net uit liefde 

Die grootste wat God verwag ooit 

Hy versoek net ons liefde 

 

My gebed vir jou was tot die einde 

Glo en bly op jou knieë 

Dan sal Hy altyd vir jou gee 

Hou ons Vader jou begin,  jou einde 
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Koor 

Op haar knieë, langs haar bed 

Praat sy met haar Heer, in gebed 

Met smeking en liefde in haar hart 

Met trane en hartseer in haar smart 
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U  IS ! 
 

U is, my Almagtige Vader 

U is, Jehovah Shalom, U is 

Met beide U arms trek U my nader 

Die Een wat Liefde is. U is! 

 

U is, my Beskermheer 

U is, Jehovah Nissi, U is 

Ons bekommer ons oor niks 

Die Een wat ons veilig hou. U is! 

 

U is. My Groot Geneesheer 

U is, Jehovah Rafha, U is 

Met U is my siekte onder beheer 

Die Een wat my gesond hou, U is! 

 

U is. My Goeie Herder 

U is, Jehovah Rah. U is 

Met U gaan ons soveel verder 

U is die Een wat in my behoeftes voorsien, U is! 
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Koor 

Ons sing dit in lofprysing 

U is, ons alles, U is ons Heer 

U is, ons rede vir aanbidding, 

U is, Die Skepper Heer, U is 

 

U is die God met ons altyd 

U is Jehovah Shammah, U is 

Ons toekoms tot einde van tyd 

U is die Een wat Sy oog op ons hou, U is 
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Dit was Sy liefde 
 

In daai nag van angs 

In die tuin van smarte 

Waarom het Hy dit aanvaar? 

Dit was My liefde vir Jou! 

Dit was Sy liefde vir my? 

 

Die soen van verloëning 

Deur Judas toegedien 

Waarom het Hy dit aanvaar? 

Dit was My liefde vir Jou! 

Dit was Sy liefde vir my? 

 

Daai doring kroon verduur 

Gespot, gespoeg deur die mens 

Waarom het Hy dit aanvaar? 

Dit was My liefde vir Jou! 

Dit was Sy liefde vir my? 
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Gepynig, harde houe wat val 

Bloed vloei oor die klippe 

Waarom het Hy dit verduur? 

Dit was My liefde vir Jou! 

Dit was Sy liefde vir my? 

 

Was dit die spykers? 

Deur Sy hande en voete? 

Wat Hom vasgehou het aan die Kruis? 

Nee! Dit was My liefde vir Jou! 

Dit was Sy liefde vir my? 

 

Dit was Sy liefde vir my! 

Dit was Sy liefde vir jou! 
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Ek het jou SO lief 
 

In die Tuin van smarte 

Vader U wil, die beker hier 

Neem die beker van smarte 

Alles veroorsaak deur die leunaar dier 

God se, Ek het jou so lief. 
 

Bloed loop in Jesus oe 

Gedruk op Sy Hoof, ’n doring kroon 

Gespot hiermee, kan jy glo? 

Maar God, weerhou Sy Toorn 

God se, Ek het jou so lief. 
 

Spykers in Sy hande, deurboor 

Voete vasgeslaan aan die kruis 

Al ons sondes, dis daarvoor 

Maar God wys nie Sy vuis 

God se, Ek het jou so lief. 
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Jesus roep onverstaanbaar uit 

Vader, waarom het U My verlaat? 

God het weggekyk, sonder verwyt 

Albei het dit daar gelaat 

God se, Ek het jou so lief. 

 

Koor 

Jesus was gereed om te sterf 

Gespot , gespoeg deur die dief 

Met Sy hande uitgestrek en gekerf 

Wys Hy, Ek het jou so lief, 

Jesus se, Ek het jou so lief. 

 

Jesus se, Ek het jou so lief. 
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Ek is bang 

 
Onsekerheid maak my bang 

Die vrees vir die onbekende 

Vir die toekoms gebeure, is ek bang 

Gebeure van die einde tye, wel bekend 

 

Ek sien die toekoms rondom my 

Die oorloë, hongersnood, die Aarde bewe 

Sal dit nooit kan vryspring of vermy 

Kan net na U Koningryk strewe 

 

Ek lees van die gebeure in U woord 

Van skade aan die planeet en komeet 

God staan op teen sonde, se Sy word 

Hy het die mens geweeg en gemeet 
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Here, vir dit wat gebeur. Is ek bang 

Ek weet my onsekerheid maak my bang 

Na my afsterwe, onseker daarvan 

Waar sal ek my oe oopmaak, dan 

 

Koor 

Maar U se, kom praat met My 

Glo net in My, en volg My 

Deur die water en deur die Gees 

Dan sal jy eendag, by My wees 

 

Ek was bang, nou nie meer 

Ek behoort nou aan Jesus 
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Ek is gereed! 
 

Die lewe word te veel, soms. 

Dan verlang ek na U aankom. 

Met afwagting kyk ek na die wolke. 

Ek is gereed vir U koms. 

 

Koor 

Jesus, ek is gereed! 

Vir die Hemel tog. 

Gewas,oorwin,gered, 

Sodat U met my eendag kan spog. 

 

Die Heilige Gees van vol. 

Van sonde vry. 

Gewas in U Bloed het U my, 

In U liefde gerol. 
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Verseël deur U Gees. 

Vir die Ewige Lewe. 

Na U genade en vrees 

Na U goedheid het ek gestrewe 

 

Kom spoedig my Heer, Ek is gereed. 

Kom spoedig my Heer, Ek is gereed. 

 

 
 
 
 
 
 
 



47 
 

EK WIL! Se Jesus 
 

Ek het jou so lief, 

Het jou My alles gegee, 

Sodat jy nie verlore, 

Mag gaan nie, My lewe gegee. 

 

Ek wil eendag saam met, 

Jou wandel in die Paradys, 

Ek wil jou wys, al die prag, 

En praal van die Hemel wys. 

 

Koor 

Ek hou jou hier want ek, 

Wil jou nie verloor. 

Ek gaan jou hartseer, 

En gebede verhoor. 
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Ek wil jou naam aan, 

My Vader en Sy Engele gelei. 

Kom na My, jy word nou, 

Deur God se Gees gelei. 

 

Ek wil jou in My arms hou. 

Ek wil jou in My arms hou. 
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Here gee my nie! 

 
As ek rykdom het, 

Vertrou ek op my rykdom. 

Ek kyk na my rykdom. 

Vir my daaglikse brood. 

 

As ek armoede het, 

Wil ek rykdom he. 

Ek sal dan steel, 

Vir my daaglikse brood 

 

Ek moet leer, arm van Gees 

Nederig en afhanklik van God 

Met blydskap, dankbaar wees, 

Vir my daaglikse brood. 
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Koor 

Here gee my nie rykdom! 

Of armoede nie. 

Maar gee my net, 

My daaglikse brood . 

 

gee my net, My daaglikse brood 
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Jy sal liefde sien 
 

Ek gaan om vir jou, 

’n plek voor te berei, 

Sien jou binnekort in die Hemel, 

As jy jou sonde bely. 

 

Ek wil jou nie wees los, 

Toe bid ek My Vader, 

Stuur aan hul, 

Die Trooster Gees. 

 

Koor 

Jy sal liefde sien, 

Wanneer jy My sien. 

Jy sal liefde ken, 

As jy die Ewige Lewe wen. 
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In wedergeboorte saam, 

Met my in Liefde verenig. 

Met Liefdes arms oop, 

Staan Ek in die deur,verenig. 

 

Jy sal Liefde sien, as jy My eendag sien. 

Jy sal Liefde wen, as jy My eendag ken. 
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My alles, alles na U. 
 

Ek was in die verlede altyd geneig 

Om net die goeie dinge in my lewe 

Na U te bring, as ek my U neerbuig 

Net die mooi dinge in my lewe 

 

As ek voor U kinders getuig, skaam 

Vertel ek hul net die mooi 

Niks van my skandes en skaam 

Het dit uitgelaat, die kaf en strooi 

 

Koor 

As ek by U voete kom buig 

Wil ek alles, alles bring na U 

Ek wil ook die slegte voor U getuig 

Ek wil alles, alles plaas voor U 
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U se , so duidelik aan my 

Bring alles, alles na My 

Die goeie en slegte, net vir My 

Ek sal dit oplos, alles voor My 

 

Ek wil my swakhede bring na U 

Dit gaan my verlede vorm 

Ek wil my sterk punte bring na U 

Dit sal my toekoms vorm 

 

My alles, alles na U 

 
 
 
 
 



55 
 

Dankie vir die Kruis. 
 

As dit met my sleg gaan, 

Alles verloor in hartseer pyn. 

Met geen toekoms in sig, 

Ek kan nie meer, o Heer. 

 

Koor 

Weer kyk ek na die kruis, 

Waar U vir my gepynig is, o Heer. 

Weer, kyk ek na U genade, so groot 

Weer, huil ek uit my hart. 

 

Dan kyk ek net terug na U kruis. 

Dan dink ek aan U pyn 

Sien ek U bloed wat vlooi. 

Die trane en sweet. 

 

Dan voel ek nederig in my nood, 

Want U het soveel meer gely. 

Aan daai kruis het U gesterf. 

U met gebroke hart, water in bloed. 
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Dankie vir die pyn en bloed 

Dankie vir die kruis, O Heer 

Dankie vir die Kruis O Heer 
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Die Hemel taal 

 
God verstaan alle Wêrelds taal. 

Hy verstaan Duits, Frans en Italiaans. 

God luister as jy bid in Zulu, Spaans en Afrikaans. 

Ja, God antwoord selfs in Flaams, Grieks en Amerikaans. 

 

Maar daar is een taal wat God beter verstaan. 

Een taal waaruit die Hemel bestaan. 

Die taal bring God se hand, spoedig na jou. 

Die taal laat die ratwerk van die Hemel vou. 

 

Koor 

God verstaan jou trane , my kind. 

Trane van hartseer en lag. 

Trane uit die hart is God se taal. 

’n gees wat huil, God self sal vertroos. 
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God self sal eendag U kom aanraak. 

Jou trane kom afvee van jou wang. 

Jou trane, God se hart aangeraak. 

Waarom dan my Kind, die trane en bang 

 

’n gebroke hart, Jesus sterf aan die kruis. 

Grafte gaan oop,weens God se traan. 

Huil trane, my kind, dra jou kruis. 

Want binne kort gaan God langs jou staan. 

 

Moenie huil nie my kind. 

Hier by My, geen trane meer. 

Maar tot dan , my kind 

Gee ek oplossings vir jou traan. 

 

Slot 

God verstaan jou trane my kind. 

God verstaan jou trane my kind 
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Sonder sonde 
 

Gerubs beweeg saam met God se Gees 

’n geweldige rukwind, dis wat ons voel 

Dus die vlerke van die Hemel wesens en die Gees 

Hy het ons gevul, hul vul die vertrek 

 

Saam was ons soos een, eendragtig 

Gewas in die Bloed van die Lam woord 

Die Trooster, sag en standvastig 

Nou net aangeraak, my hart se koord 

 

Koor 

Tonge van vuur, raak ons aan 

God se kragtige olie, uitgestort in my. 

Liefde en blydskap jaag my aan 

Tale on verstaanbaar vloei uit my. 

 

Gevul deur God se Gees 

Die Gees van genade en Krag 

Nou word ek gelei, sonder vrees 

Sonder sonde en aanslag 
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Die oe van die Gerubs het ondersoek 

Sonder sonde moet ons wees 

Sonder vlek en rimpel, versoek 

Gewas deur Jesus bloed. Moet ons wees 

 

Bid, vir n aanraking van die Gees 

Dit bring kosbare geskenke van bo 

Ja al die goeie vrugte van die Gees 

Afgestuur na ons, al die pad van bo. 
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Sonder Trots 

 
Jy ontvang ’n Gees gawe van Bo 

Kragtige dade gebeur, toe jy glo 

Maar so is die mens, daar begin die trots 

Met die Gees gaan dit bots 

 

Jy bedien, jou gawe groei 

Maar God word nie meer vereer 

By die Vader, maak dit geweldig seer 

Want in jou hart, trotsheid weer. 

 

Koor 

Gebruik jou gawes tot eer van die Heer 

En as jy glo en dit gebeur 

Gee alle lof en eer deur na die Heer 

Dan gebeur wonderwerke meer en meer. 

 

Dit was nie jy, die genesing van God alleen 

Dit was dalk jou geloof, maar God voorsien 

God het gegee, jy was net die hand alleen 

Wees sonder trots, gesant van die Heer. 
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Wonderwerke en profesie dit het gebeur 

Genesing en onderskeiding deur Sy Gees 

Die vyand bring die trots, dit maak seer. 

Jou trots, verdryf die Gees meer en meer, 

 

Die waarskuwing kom van Bo 

Blis die Gees nie uit 

Daai trotsheid kan jou aan die hakskeen byt 

God se Gees, sal jou beveg van Bo. 
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Sy Genade Alleen 
 

Eerste ontwaking in ’n donker plek 

Die dae begin soos dit eindig 

Ek maak my oe oop na gebed 

Maar my gebed nog nie voltooi 

 

Koor 

Dit was Sy genade alleen 

Donker nagte in ’n donker plek 

Donker na lig, traan na lag 

Dit was God se genade alleen 

 

Jy besef vandag is net soos more 

Elke dag dieselfde donker gewag 

Die mis jou nagte, is die langste 

Sal ek dit maak, ja met Sy genade alleen 

Koor 

Dit was Sy genade alleen 

Donker nagte in ’n donker plek 

Donker na lig, traan na lag 

Dit was God se genade alleen 
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My lief voel my pyn 

Maar haar seer soveel meer 

Sal die seer, deur my toe gedien 

Ooit uit haar hart verdwyn 

Koor 

Dit was Sy genade alleen 

Donker nagte in ’n donker plek 

Donker na lig, traan na lag 

Dit was God se genade alleen 

 

God het ons trane gesien 

Hy self het dit van ons wang kom vee 

Die skok, die seer, die verlange 

Sal dit ooit genees, Ja, net genade van bo 

Koor 

Dit was Sy genade alleen 

Donker nagte in ’n donker plek 

Donker na lig, traan na lag 

Dit was God se genade alleen 
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Sy liefde oneindig groot 

Haar liefde warm en teer 

My liefde tot die dood 

Ons liefde saam .Ja , net genade van bo 

Koor 

Dit was Sy genade alleen 

Donker nagte in ’n donker plek 

Donker na lig, traan na lag 

Dit was God se genade alleen 

 

Slot 

Ja Sy genade alleen 

Dankie U genade alleen 

 

 
 
 
 



66 
 

Wat verander God se plan 

 
Jesus word aan die mens geskenk 

Dit was God se oorspronklike plan 

Moes sterf vir die sonde van Isreal 

Sterf,opstaan en die dood oorwin 

 

Moes Herder word vir die verlore skape 

Slegs die skape, verlore uit Juda stam 

Moes met kom red, Isreal nie ander 

Nasie, volk en taal 

 

Maar die geloof van ’n vrou 

’n kannanetiese vrou 

Verander God se plan 

Wat het God van Sy plan ontneem 

 

Koor 

Geloof so groot soos ’n mosterdsaad 

Dit verander God se plan 

Geloof sterk en standvastig 

Dit verander God se plan 
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Vrou groot was jou geloof 

Laat dit wees soos jy glo 

Die woorde van Jesus, sag 

Die plan van God verander 

 

Jesus draai na die skaar 

In Isreal, nog nooit so groot geloof gesien 

Die boodskap tuis, die dienskneg genees 

Jou geloof het hom genees 

 

Geloof verander God se plan 

Gaan heen, maak dessiples 

Uit elke nasie, volk en taal 

Doop hul, leer hul, opdrag van Jesus 

 

Danksy die vrou se groot geloof 

Kan ons vandag verseker weet 

Ons sal moontlik die Paradys sien 

Vrou dankie vir jou geloof 
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Ek gaan sing. 
 

Ek gaan hardloop, 

Met die evangelie vuur. 

Die goeie nuus van Jesus, 

Sal ek aan hul bring. 

 

Koor 

Ek gaan sing, 

U laat my hardloop 

Ek gaan sing 

U laat my hoog vlieg 

Ek wil U loof, 

Die God wat leef. 

 

Ek gaan vlieg 

In die Heilige Gees 

Soos ’n arend, hoog daar bo. 

Ek gaan hoog vlieg. 

 

 

 

 



70 
 

Want U Jesus, 

U maak my waarlik vry. 

U Heilige Gees 

Die vuur binne in my. 

 

En U O Gees van God 

U plaas die geloof in my 

God laat my spring 

Binne in ’n fees van liefde rivier. 

 

Koor B 

Ek gaan sing, 

U laat my Glo 

Ek gaan sing 

U laat my spring 

Ek wil U loof, 

Vir die fees van liefde rivier. 

 

Sy liefde oneindig groot 

Haar liefde warm en teer 

My liefde tot die dood 

Ons liefde saam .Ja , net genade van bo 
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Koor 

Dit was Sy genade alleen 

Donker nagte in ’n donker plek 

Donker na lig, traan na lag 

Dit was God se genade alleen 

 

Slot 

Ja Sy genade alleen 

Dankie U genade alleen 
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Ek is nie waardig 

 

Ek weet ek is nie waardig 

Om U naam aan te roep nie, O Heer 

’n groot deel van my lewe was ek ’n sondaar 

En daar voor staan ek beskaamd voor U. O Heer 

 

Ek weet daar is dalk ander 

Wat U meer verdien as ek, O Heer 

Ek beloof U, ek sal verstaan 

As u nie meer wil luister nie, O Heer 

 

Koor 

Maar ek het gehoor, U sal luister 

Daarom die skaam gebed, O Heer 

Ek is nie waardig, om na U te kom nie 

Kan U asseblief na my uitreik, O Heer 

 

Ek het vandag my laagste punt bereik 

Nou kyk ek net op na U, O Heer 

Om te vra, ag my net waardig 

Sal U asseblief na my afkyk, O Heer 
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Ek weet ek oes dalk, wat ek saai 

Ek besef, U skuld my niks, O Heer 

Ons het vir ’n lang tyd nie gepraat 

Maar, ek het dalk nie geluister, O Heer 

 

Koor 

Maar ek het gehoor, U sal luister 

Daarom die skaam gebed, O Heer 

Ek is nie waardig, om na U te kom nie 

Kan U asseblief na my uitreik, O Heer 

 

Graag wil ek my hart aan U gee 

My skuld betaal. Maar U se, “My Kruis” 

Ek is nie waardig, om na U te kom nie 

Kan U asseblief na my afkom,O Heer 

 

Koor 

Maar ek het gehoor, U sal luister 

Daarom die skaam gebed, O Heer 

Ek is nie waardig, om na U te kom nie 

Kan U asseblief na my uitreik, O Heer 
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Koor 

Maar ek het gehoor, U sal luister 

Daarom die skaam gebed, O Heer 

Ek is nie waardig, om na U te kom nie 

Kan U asseblief na my uitreik, O Heer 

 

Slot 

Kan U asseblief na my afkom, O Heer 
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Glo net in My 

 
’n Toneel speel af in Jerusalem 

Dit is opstanding oggend 

Die tuin by Die Graf is gereed 

Dou druppel op blom en blaar 

 

Die Koninkryk van die Hemel is daar 

Jesus, het die sonde aan die dood oorwin 

Derde dag, Jesus gaan opstaan 

Blydskap en lofprysing in die lug 

 

Koor 

Jesus vra jou vandag 

Glo net in My 

Sal Ek by My Wederkoms 

Geloof vind? Glo net in My 

 

Jesus stap uit die graf 

selfs God die Vader is daar 

hemel skaar, prys Sy naam 

Jesus, die Koning en oorwinnaar 
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Maar Jesus se gesig verander 

Van blydskap na hartseer 

Jesus, kyk oor die skaar 

Waar is hul dan? 

 

Waar is hul dan? My volgelinge 

My dissiples, waar is hul dan? 

Die Hemel skaar raak stil 

Hartseer en teleurstelling in die lug 

 

Jesus, vra die Engel by die graf 

Waar is hul dan? Weer eens geen geloof 

Al wat Ek wou sien, al wat Ek wou he 

Is glo in My, Glo net in my! 

 

’n traan loop oor Jesus wang 

Het Ek nie telke male aan hul gesê 

Ek sal sterf en die derde dag opstaan 

Waar is hul dan? Weer eens geen geloof 
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Jesus se gebed aan die Vader 

Sal ek eendag geloof vind? 

Wanneer Ek op die wolke verskyn 

By My wederkoms geloof vind? 
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God sal nie langer wag. 
 

Ons sal vrede ken, ons sal vreugde sien 

Wanneer ons Hom hoor se, Mooi so. 

Ons sal buig voor God se troon 

Ons sal liefde sien, wanneer ons Jesus sien. 

 

Koor 

Ons is tam gewag, O Heer, 

Laat ons binnekort voor U buig. 

Laat ons spoedig voor U getuig 

U Liefde sien, O Heer. 

 

Binnekort is die hartseer verby 

’n mooier gesig in die Hemel wag 

Ons staan al in die deur en wag 

Abba Vader, die soetste verwelkoming ooit 

 

Ons sal ontmoet in die Goue stad 

In die nuwe Jerusalem 

Ons pyn en traan sal verdwyn 

Eendag sing ons saam met Hemel skaar. 
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Maar voor dit als gebeur 

Moet die Engel van God eers uitroep. 

God sal nie langer wag. 

Sonde en stryd kom tot ’n ent. 

 

En die Koning van die Konings 

Verskyn dan op die wolke. 

Waar almal Hom kan sien. 

Jesus, met al Sy mag en glorie. 

 

Sonde en die Wêreld vergaan 

Hartseer en pyn verdwyn 

Dood en geweld sal weg kwyn. 

God sal nie langer wag. 

 

Die Kragtige stem van die Engel roep uit. 

God sal nie langer meer wag! 
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Is jy Hemel gereed? 
 

Ja, ek is ’n christen mens 

Ja ek ken die Vader en die Seun 

Is dit wat jy meen 

As jy vra, is ek Hemel gereed. 

 

Ja, ek gaan na die kerk gereeld 

Ja, ek gee my tiende klein 

Is dit wat jy meen 

As jy vra, is ek Hemel gereed. 

 

Nee, my Christen mens 

In God se word, so duidelik. 

As jy gelei word deur Sy Gees 

Dan alleen is jy Kind van God. 

 

Nee, my Christen mens 

Daar in die Bybel staan. 

Die Gees so Heilig moet jou 

Verseël vir die Ewigheid 
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Koor 

Sonder die dooping van Sy Gees 

Sal jy in die Hemel nooit wees. 

Gemerk deur God verseël 

Gekeur vir die Hemel, beveel 

 

Die vereiste duidelik en mooi 

Arm van gees moet jy wees 

Sagmoedig, barmhartig en rein van hart 

Honger en dors na die Heer 

 

Het jy Koninkryk visie en geaardheid 

Is jou begeertes dan gedrag soos die van die Heer 

Het die Gees jou geindentifiseer. 

Is jy gemotiveer vir die Ewigheid. 

 

Sonder die dooping van Sy Gees 

Sal jy in die Hemel nooit wees. 

Gemerk deur God verseël 

Gekeur vir die Hemel, beveel 
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Jesus , Jesus 

 

Jy hoef nie te weet, hoe om te bid 

Al wat jy hoef te se, is Jesus, Jesus 

In ’n harde stem of ’n sag gefluister 

In ’n vol vertrek, of wanneer jy alleen is, 

se net, Jesus, Jesus 

 

Koor 

Jesus, hoe bemin ek die naam van Jesus 

Elke dag is Sy naam dieselfde 

Jesus, Hy is die liefling van my siel 

 

O, die soeter naam van Jesus 

Daar is krag in die naam van Jesus 

My lewe het verewig verander, dankie Jesus 

Hy is my verlosser en Heer 
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Koor 

Jesus, hoe bemin ek die naam van Jesus 

Elke dag is Sy naam dieselfde 

Jesus, Hy is die liefling van my siel 

 

Elke dag dieselfde Jesus 

Daar is genesing in die naam van Jesus 

My liggaam is verewig genees, dankie Jesus 

Hy is my Geneesheer en Vriend 

 

Koor 

Jesus, hoe bemin ek die naam van Jesus 

Elke dag is Sy naam dieselfde 

Jesus, Hy is die liefling van my siel 

 

O, die soeter naam van Jesus 

Daar is redding in die naam van Jesus 

My siel het verewig verander, dankie Jesus 

Hy is my herder en Heer 
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Koor 

Jesus, hoe bemin ek die naam van Jesus 

Elke dag is Sy naam dieselfde 

Jesus, Hy is die liefling van my siel 

 

Elke dag dieselfde Jesus 

Daar is genesing in die naam van Jesus 

My liggaam is verewig genees, dankie Jesus 

Hy is my Geneesheer en Vriend 

 

Koor 

Jesus, hoe bemin ek jou naam Jesus 

Elke dag is U naam dieselfde 

Jesus, U is die liefling van my siel 

 

Slot 

Jesus, ek is lief vir jou Jesus 

O, U soeter naam Jesus 

O, U mooi naam Jesus 
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Koor 

Jesus, hoe bemin ek die naam van Jesus 

Elke dag is Sy naam dieselfde 

Jesus, Hy is die liefling van my siel 

 

Slot 

Jesus, ek is lief vir jou Jesus 

O, die soeter naam van Jesus 

O, die mooi naam van Jesus 
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Loof, Prys en besing God 
 

Jy bid stil 

Jy vrees, jy bid dalk te veel 

Maar God se sag, wat is dit My Kind 

In Gods hart, kom lê jou versoek 

 

Jy huil en wag 

Jy wag, die tyd gaan van lig na nag 

Maar jy moet weet, Hy sal jou nooit vergeet 

Staan op en vee die trane af 

 

Koor 

Jy moet net glo, hoop en loof God 

Lug jou hande na  bo 

Jou Verlosser, jou antwoord kom 

As jy glo, ontvang die gawe van bo 

 

Loof, prys en besing God 

Daar is antwoorde as jy glo 

Maak oop jou oe 

Sien daai gawes van bo 
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Jy bid stil 

Jy wag vir ’n antwoord van bo 

Jy moet bly hoop, jy moet nooit ophou 

Daar kom die antwoord van bo 

 

Jy bid nie meer 

Glo jy nie, die wind kan lê 

Ek wens jy kan sien, die Een daar bo 

Staan op en ontvang, wat Hy wil gee 
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Maak net jou hand oop 

 
Ons is geneig om na God te gaan 

In gebed, smeking en in pleit 

Wanneer ons ’n oplossing, ’n antwoord 

Soek by God, ons Hulp 

 

ABBA Vader, help asseblief 

Dit bid ons in traan en nood 

Dag na dag, in smeking voor God 

O Heer, tree asseblief nou in 

 

Koor 

Nee my vriend, nee my Christen vriend 

Om God te smeek vir ’n antwoord 

Wys nie geloof in ons groot God nie 

Hou op met huil. En maak net jou hand oop 

 

In Gods word, staan geskryf 

Hy weet wat jy nodig het, voor jy vra 

Hy luister en sal voorsien, volgens jou geloof 

Maak net jou hand oop, en dank Hom 
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Maak net jou hand oop 

En prys Hom vir die antwoord 

Maak net jou hand oop 

En se, dankie vir wat Hy doen 

 

Maak net jou hand oop 

En ontvang jou genesing 

Maak net jou hand oop 

En vat Sy reddende hand 

 

Vra en Hy sal voorsien 

Bid en die oplossing sal kom 

Glo en vertrou op God 

Maak net jou hand oop en ontvang 
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Nie net somer ’n Gees. 
 

Die Trooster, die Heilige Gees, 

Jesus, bid die Vader 

Stuur aan hul die Trooster, U wil O Heer 

Nie net somer ’n Gees. 

 

Die Gees van Krag en genade, 

So ook die Gees van Kennis en vrees vir God. 

Ja, die Gees van wysheid en verstand 

Dankie vir die Gees van geloof en genesing. 

 

Dit was die Gees van profesie en wonderwerk 

Gee ons die Gees van raad en sterkte 

O dankie vir die Gees van die lewe 

Kom ons besing die 7 Geeste van God 

 

Johannes sien God se troon. 

Prag en praal, God op die Troon 

In Sy midde, die 7 Geeste van God. 

Nie net somer ’n Gees. 
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Esegiël sien, God se troon 

Vier gerubs voor Sy Troon. 

Die Hemel wesens beweeg saam met die Gees. 

Nie net somer ’n Gees. 

 

Die 4 Hemel wesens na die mens 

Doop die sonde vrye kind van God. 

Met God se Gees, dankie Jesus. 

Nie net somer ’n Gees. 

 

God se sewe Geeste bring 

Die vrug van die Gees. 

Liefde, blydskap, vrede, ja self selfbeheersing. 

Nie net somer ’n Gees. 

 

Die Gerubs bring kragtige geskenke 

Die gawes van bo. 

Wysheid, kennis, geloof, ja selfs genesing. 

Nie net somer ’n Gees. 

 

Nie net somer ’n Gees 
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Wees ’n Engel! 
 

Ek wil so graag, 

Een van U Engele wees 

U hand word, wat bevry 

Deel van die verandering wees 

Harte en lewens help uit lei 
 

Ek wil so graag, 

Die hartseer, se hande vashou 

Soos U, hul trane weg vee 

U goedheid aan hul uithou 

’n Engel wees, U vertroosting gee 
 

Ek wil so graag, 

U voedsel vir die honger voer 

Die Brood van die lewe bedien 

Honger en dors vir altyd snoer 

U fontein van water voorsien 
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Ek wil so graag, 

Aan die hawelose, ’n skuiling bied 

Saam met hul bid, vir U beskerming 

Onder die nuwe dak, sing ons ’n lied 

Ek was deel van die verandering 

 

Koor 

U antwoord ontvang “Wees ’n Engel!” 

’n dienskneg, ’n boodskapper 

Help en maak alles heel 

’n helper, ’n vertrooster 

Ek is nou U Engel, Heer 
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Slot 

U opdrag aan my, “Wees ’n Engel!” 

Ek is nou U Engel, Heer! 

Ek gee meer, U gee weer! 
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Be an Angel! 
 

Your answer Lord “to be an Angel!” 

Servant and messenger 

Bring change to the World 

Your answer Lord “to be an Angel!” 

Assistant and comforter 

I am now Your Angel 

 

I really want to, 

Be one of Your Angels 

be Your hand, that delivers, 

Be part of the change 
 

I really want to, 

Hold the hands, of sadness 

To wipe their tears, like You do, Lord 

give comfort like You 
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Your answer Lord “to be an Angel!” 

Servant and messenger 

Bring change to the World 

Your answer Lord “to be an Angel!” 

Assistant and comforter 

I am now Your Angel! 

 
 

I really want to, 

Feed the hungry, with Your food 

Serve them Your Bread of Life 

end hunger and thirst, 

 

I really want to, 

Make a home, for the homeless 

And Sing, songs of praise in their new home. 

It part of the change 
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Chorus 

Your answer Lord “to be an Angel!” 

Servant and messenger 

Bring change to the World 

Your answer Lord “to be an Angel!” 

Assistant and comforter 

I am now Your Angel 

 

Your answer Lord “to be an Angel!” 

Servant and messenger 

Bring change to the World 

Your answer Lord “to be an Angel!” 

Assistant and comforter 

I am now Your Angel 

 

Your answer Lord “to be an Angel!” 

I’m now Your Angel, Lord 

I’ll give more and You’ll give again! 
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Heaven On My Mind. 
 

Jesus died with my name on His mind, 

All I can do to repay was to. 

Live with Heaven on mine 

Daily praying and thinking of Heaven 

 

Chorus 

it was that day, wonderful day, 

when Jesus arrived in my Heart. 

Washed me cleaner than the snow of day 

When His love and Joy entered my heart. 

 

The first step I took. 

Was to admit, I’m a sinner 

After this, step by step. 

Jesus come closer, closer He come. 

 

I turned away from sin 

Accepting the LORD as my Sheppard 

Showed faith in the Trinity. 

I forgive, please forgive, I prayed. 
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I now was a new born child of God 

I decided to follow Jesus. 

And I was baptized in the river deep. 

Studied His word, verse by verse. 

 

I continued to pray, believe, forgive 

Then the ultimate Gift I received. 

Was baptized with the Spirit So Holy. 

Love, joy, peace, Yes the fruits I received. 

 

Then Jesus gave me the instructions 

Go and make new disciples, from all 

Nations, tribes and speech. 

And teach them, baptize them. 

 

I can now work in His fields 

While, living with Heaven on my mind 

Thinking, dreaming and reading about Eternity. 

Living with Heaven on my mind 
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My Great God! 
 

Who can determine the measurement? 

of the entire Universe. 

Who can make the garment of clouds in the Sky? 

Around our blue Earth. 

Can you tell me, who? 

 

It’s only You, You, my Great God. 

You, determine, design and control. 

Now You are, My Great God too. 

U know what my life You control. 

 

Who can control the huge wide oceans? 

Of God’s creation, here on Earth. 

Who can fill the storerooms? 

Of snow and rain storms. 

Is there someone – can you tell me who? 
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It’s only You, You, my Great God. 

You, determine, design and control. 

Now You are, My Great God too. 

U know about my life You control. 

 

Who knows the laws of the,? 

Bright starry skies 

Of the night and the sun by day, 

Who else can show you the gates of Death. 

Who else can keep you? 

From the shadows of Death. 

 

When you now Trust him 

He’s your Great God to 

You can trust Him for all your needs now 

 

It’s only You, You, my Great God. 

You, determine, design and control. 

Now You are, My Great God too. 

U know about my life You control. 
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It’s only You, You, my Great God. 

You, determine, design and control. 

Now You are, My Great God too. 

U know about my life You control. 

U knows my heart; my life You control. 
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My all to God 
 

Chorus 

I’m giving my all to God 

My all to You God 

Giving my all to You 

 

All my songs I sing to You God 

I sing to You God 

All my songs I sing to You 

 

I take everything to God in prayer 

All my prayer to you God 

I bring all my prayers to You 

 

I lift all my praise to God 

All my praise to You God 

I bring all my praise to You 

 

I give all my love to God 

All my love to You God 

I give all my love to You 
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Chorus 

I’m giving my all to God 

My all to You God 

Giving my all to You 
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It was Jesus 
 

I searched hi and low 

For something to fill my soul 

It was empty inside 

In the World nothing to find 

 

I haven’t found what 

I was looking for 

I will not stop until 

I find what I’m looking for 

 

I searched the whole Universe 

Running up and around 

All over the World, in tiredness 

I finally fell to my knees 
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And on my knees, I found 

The answer, on a hill 

I found what I 

Was looking for 

 

Chorus 

It was Jesus 

I was looking for 

It was Jesus 

He alone could fill my soul 

 

End 

It was Jesus 

I was looking for 

 

 
 
 



113 
 

I’LL ALWAYS BE FREE! 
 

Come and lock me up 
And throw away the key 

But I’ll always be free 
always be free 

I’m always looking up 
always looking up 

 
My freedom comes from Jesus 

No bondage in His name 
My soul is now free 

Forever praise His name 
Forever praise His name 
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Chorus 
Forever praise His name 
Forever praise His name 

The glorious name of Jesus 
Praise His Holy name 
Praise His holy name 

The wondrous name of Jesus 
 

Jesus is my saviour 
His holding the key 

This happiness in me 
This joyfulness in me 

Jesus is the key 
 

My Jesus is the key 
I’ll always be free 

La ti ta thira di 
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I’ll always be free 
My Jesus is the key 

 
My Jesus is the key 
I’ll always be free 

La ti ta thira di 
My Jesus is the key 
I’ll always be free 
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Praise God in all you do! 

 

I was confused, dear Lord 

Did not understand 

That I can praise you Lord 

In all I do, have and am 

 

We learned that praise 

And worship is to sing a song 

With our voices loud 

With hands lifted up, as we sing 

 

We should praise and worship You 

With all we do and with all we have 

In the smallest things we do 

Is what You God love and honor to? 
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Chorus 

Praise and worship God 

With all you do, with all you have 

Praise and worship God 

With all you are, and with all He gave 

 

Praise God, by taking care 

Of His creation, this includes you 

Worship God, by protecting 

His Property, this includes you 

 

Praise Jesus. by loving 

God with all your heart 

Worship Jesus, by loving 

You’re Nabors and enemies as yourself 
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You will Guard my soul. 
 

God, I will come to your place, 

Of Deliverance, that towers. 

Under the Blood of Jesus, placed. 

Seeking Your random powers. 

 

You will guard my soul 

And you will bring me life, 

To my Body, spirit and soul. 

Take all bondage from my life. 

 

God, I hear, don’t worry My child 

Pray, believe and you will receive. 

You are my savior, I will not worry 

I know you will deliver and I will receive. 

 

I renounce every occult activity 

I renounce every family curse 

I bind every stronghold, activity, 

Plan or strategy, satan can curse. 
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Chorus. 
God you empower me and give me peace. 

Jesus you are the great Prince of Peace. 

Rich blessings, I will always receive. 

Showers of blessings, He will never deceive. 
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On the Road to Heaven. 
 

He was on root to the Golden City 

From the dark place of Death. 

He had a wooden gross on his shoulders. 

When a man humbly approached 

 

Yes Friend, from where are you, 

You have scares from the live you’ve lived 

With a Gross along your shoulders 

Will you tell your story to me 

 

Chorus 

I will enter the New Jerusalem 

I’m invited to the final Feast. 

To celebrate the resurrection of the LORD 

Jesus Christ, the living Son of God. 

 

I was a robber on the Earth 

Couth and tried and sentenced to death. 

With the Master, anointed, Jesus. 

He who died on the center gross. 
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And with our King still on that Gross 

I saw the signs and had to believe. 

I did not know the gross meant salvation. 

But I turned to Jesus and said 

 

Jesus, please remember me 

When you arrive in Your Kingdom today 

Jesus turned His head and said 

Today you will be, with me in Paradise. 

 

I will enter the New Jerusalem 

I’m invited to the final Feast. 

To celebrate the resurrection of the LORD 

Jesus Christ, the living Son of God. 

 

This wooden gross is still on my shoulder 

Since I’m hastily on my way to Him. 

Cannot wait to be with my Savior 

Show me to that Heavenly gate. 
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I will enter the New Jerusalem 

I’m invited to the final Feast. 

To celebrate the resurrection of the LORD 

Jesus Christ, the living Son of God. 

 

I will enter the New Jerusalem 

I’m invited to the final Feast. 

To celebrate the resurrection of the LORD 

Jesus Christ, the living Son of God. 

Or 

You will enter the New Jerusalem 

you’ve been invited to the final Feast. 

To celebrate the resurrection of the LORD 

Jesus Christ, the living Son of God. 

 

 

 

 

 

 

 


