
Eén stem meer    / Kom en verhoog met mij de Heer   
 
Hoor, Jezus was eens op weg  
en Hij ging naar Jeruzalem.  
Hij werd daar als Koning verhoogd  
en heel veel mensen kwamen voor Hem. 
En de menigte begon te juichen  
maar anderen wilden niet voor Hem buigen. 
‘Als jullie zwijgen’ zei Hij,  
‘getuigen bergen van mij’. 
 
En hier is één stem meer, 
(ik ben) één stem meer  
en prijs de grote naam, de naam van de Heer. 
Ik ben één stem meer, één stem meer en prijs Hem. 
Zalig is de man die komt in de naam van de Heer. 
 
Ook David zong zijn lied voor God,  
bracht Hem eer, was in Zijn nabijheid. 
Verhoogde Hem met snarenspel en fluit,  
met een hart vol dankbaarheid. 
En ik wil niet dat iemand zich ergert,  
maar ik zing mijn lied voor Jezus. 
‘Als jullie zwijgen’ zegt Hij,  
‘getuigen bergen van mij’. 
 
Kom en verhoog met mij de Heer,  
prijs Zijn heil’ge naam, maak Jezus groter,  
maak Jezus groter. 
Kom, verheerlijk onze Heer,  
maak Hem groot en geef Hem eer.  
Kom met mij en prijs de Heer. 
 
Hij is waardig, waardig mijn lofgezang. 
Hij is waardig, waardig mijn lofgezang. 
Niemand is als Hij, die stierf in mijn plaats: 
Bevrijder! Mijn lofprijs waard. 
Niemand is als Hij, die stierf in mijn plaats:  
Bevrijder! Mijn lofprijs waard. 
 
Kom, verheerlijk onze Heer,  
maak Hem groot en geeft Hem eer.  
Kom met mij en prijs de Heer. 
 
En hier is één stem meer, 
(ik ben) één stem meer  
en prijs de grote naam, de naam van de Heer. 
Ik ben één stem meer, één stem meer en prijs Hem. 
Zalig is de man die komt in de naam van de Heer. 
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