
Zingt alle landen God ter eer.  
 
Zingt blij voor God, Uw Heer. 
Heel de aarde geeft Hem eer. 
O blijde stem breng dank aan Hem en zing: Halleluja. 
 
Er ruist een lied van overal, het klinkt 
door veld en bos, langs berg en dal, het zingt: 
Groot is de Heer! Zing met ons mee, ja zing: 
 
"Glorie en ere aan God onze Here, Amen." 
(Eer aan God de Heer!) 
 
Bezing Gods macht, het werk dat is gedaan. 
Hij is de zon, het licht van ons bestaan. 
Groot is het wonder op aarde volbracht. 
 
"Glorie en ere voor God onze Here: Zing," 
Zing voor God, ja zing! 
 
Zingt blij voor God, Uw Heer. 
Heel de aarde geeft Hem eer. 
O blijde stem, verheerlijkt Hem en zing: Halleluja. 
 
De Heer is trouw, al kent Hij 't zondig hart. 
Langzaam tot toorn, Hij vergeeft. 
De Heer is vriend'lijk. Hij kent onze smart. 
Hij heeft lief de mens die voor Hem leeft. 
 
De Heer is Koning, strijd voor het recht. 
De Heer doet alles wat hij zegt. 
Dicht bij de mens die naar Hem vraagt. 
Een vader die ons draagt. 
 
De Heer heeft zorg voor Zijn kind en Hij behoed hen. 
Hij ziet de mensen vol ontferming aan. 
 
De Heer draagt de schepping in Zijn handen. 
Zijn recht zegevierend in de landen. 
Met mijn mond wil ik zeggen: Prijst nu de Heer, 
Zingt alle landen tot Gods eer! 
 
Groot is de Koning, zingt het voort, 
zodat de wereld 't loflied hoort, 
Halleluja. (2x) 
 



Al wat de Heer geschapen heeft 
aanbidt Hem, dankend dat men leeft. 
O Prijs hem. (2x) Halleluja (3x) 
 
Het mensenlied zingt eeuwenlang. 
Door alle landen klinkt de zang: 
O Prijs Hem. Halleluja. 
 
Prijs, prijs de Vader, prijs de Zoon 
En prijs de Geest die bij ons woont. 
O prijs hem (2x) Halleluja (3x) 
 
Verheerlijkt God de Heer. 
Heel de aarde: brengt Hem eer. 
Zingt al wat leeft, ja zingt voor God. 
 
 
Ned. tekst: Diny Beijersbergen-Groot. 
© 2002 The Lorenz Publishing Company, a div. of The Lorenz Corporation/Small Stone Media 
bv, Holland 


