
10a. Altijd, altijd weer  
 
Zijn liefde bleef hopen 
en Zijn liefde bleef zoeken; 
zo’n liefde gaat boven mijn verstand. 
En het Woord van de Vader  
werd Maria’s kleine Zoon. 
Hoever weg ook, ik was nooit buiten Zijn bereik. 
Verlangen en vragen, roepen en zoeken. 
Het verlangen en het zoeken werd Maria’s kleine Zoon. 
En Zijn liefde vindt me altijd, altijd weer. 
 
10b. Een loflied 
 
Hoog boven Bethelehem verscheen een nieuwe ster. 
Gewone herders hoorden zingen. 
Op zoek naar waarheid kwamen wijzen van heel ver; 
ze speurden naar de zin der dingen. 
In de stal knielden ze neer 
in aanbidding voor de nieuw-geboren Heer. 
 
Refrein : Ik zing mijn levenlang een loflied voor de Heer. 

Voor niets of niemand anders buig ik mij nog neer. 
U bent de waarheid en het licht in ons bestaan. 
O Jezus, kom vannacht en raak ons aan. 

 
De zon valt in het niet bij de glans van uw gelaat. 
Er is bij U geen spoor van duister. 
Geen sterveling durft oog in oog met U te staan; 
een mens bezwijkt toch in uw luister. 
Alleen maar door uw bloed, 
en alleen door uw genade … sta ik hier. 
 
Heer, ik kom. 
Kom, laten wij aanbidden. 
Kom, laten wij aanbidden. 
 
Kom, laten wij aanbidden, die Koning. 
Want U alleen bent heilig, o Koning. 
Kom, laten wij vereren, die Koning. 
Want U bent prijzenswaardig, o Koning 
Kom, laten wij aanbidden die Koning. 
 
Refrein : ‘Licht der Lichten’ 
Licht, dat schijnt in de duisternis. 
Licht, dat heelt wat geschonden is. 
Licht, dat mensen de weg weer wijst.  
Licht, dat God in de hemel prijst. 
Licht, der vaderen, Davids zoon. 
Licht, dat nooit of te nimmer dooft. 
Licht, dat zin geeft aan ons bestaan. 
Licht der lichten, o raak ons aan vannacht 
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