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Voorwoord
U hebt de vijfde cd van CRK Voices in handen, opgenomen in de Grote of 
Stephanuskerk in Hasselt (Ov). Een cd vol met bekende liederen in een 
traditionele setting, begeleid door kerkorgel en vleugel. In de afgelopen 
jaren heeft ons koor een aantal bijzondere opnames mogen maken. 
Omdat er steeds meer vraag kwam naar een cd met liederen die we 
tijdens onze reguliere concerten zingen, is ‘More Love’ opgenomen. En 
wij zijn trots op het resultaat! De prachtige akoestiek van de Hasselter 
kerk en de unieke klank van het karakteristieke kerkorgel staan garant 
voor een fantastische klankkleur. En het koor zingt, zoals u van ons 
gewend bent, alle liederen vol overgave. Op ‘More Love’ hoort u veel 
bekende melodieën en liederen die graag worden gezongen of aange-
vraagd. Uiteindelijk gaat het in alle liederen om Gods liefde en majesteit, 
waarover wij tot zijn eer mogen zingen. Het eerste en laatste nummer 
vertolken dat het best met exact dezelfde tekst, maar een heel andere 
melodie.
Wij bedanken onze begeleiders Jan Lenselink (vleugel) en Ronald IJm-
ker (orgel) voor de onnavolgbare wijze waarop zij ons steeds weer 
weten te begeleiden, en natuurlijk ook onze altijd energieke dirigent 
Jan Quintus Zwart voor zijn inspirerende leiding. Wij wensen u veel 
luisterplezier en hopen dat u net zo zult genieten van deze cd als wij 
dat hebben gedaan tijdens de opname ervan!

Theo Ram, voorzitter CRK Voices
Kampen - juni 2016

CRK Voices 
Het Christelijk Regionaal Koor VOICES werd in september 2001 op initia-
tief van dirigent Jan Quintus Zwart opgericht. Het koor is opgericht als 
stichting met als doelstelling; “het uitdragen van het geestelijke lied in 
al zijn verscheidenheid”. De stichtingvorm is gekozen om zingen het 
hoofddoel te laten zijn en niet allerlei commissies, vergaderingen etc. 
bepalend te laten zijn voor het koor. Een regionaal koor in een ruim 
gebied rondom Kampen waarbij de koorleden afkomstig zijn uit onder-
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meer Emmeloord, Urk, Genemuiden, Meppel, Hasselt, Zwartsluis, Zwolle, 
Elburg, Harderwijk, Apeldoorn, Nijkerk etc. Het koor heeft ruim 100 
leden.
Het repertoire wat het koor zingt is afwijkend van het gemiddelde 
koor repertoire. Dirigent Jan Quintus Zwart zoekt bewust naar nieuwe 
werken vanuit Nederland maar ook uit het buitenland. Zo presen-
teerde VOICES als eerste Nederlandse koor de Oratoria EEN NIEUW 
BEGIN en DE SCHEPPING, beide van Johan Bredewout, en had de pre-
mière in Nederland. De koorleden ontvangen naast de wekelijkse 
repetities ook met grote regelmaat stemvorming, koorscholing en 
groepsrepetities. Voor deze activiteiten wordt samengewerkt met 
vocaalcoaches Marjo van Someren en Bart Oenema. Daarnaast zijn er 
ook allerlei andere kooractiviteiten zoals masterclasses maar ook 
onderlinge ontspanning.

Op 14 oktober 2006 werd het eerste lustrum gevierd met een jubileum-
concert in de Bovenkerk te Kampen met de première van het Orato-
rium RUTH in opdracht van VOICES geschreven door Johan Bredewout. 
Uniek in de koorwereld om voor een koor dat nog maar 5 jaar bestaat 
speciaal een oratorium te laten componeren. VOICES zingt veel nieuw 
werk vanuit de USA. Veel indruk maakte het Oratorium HARVEST OF 
SORROWS van Joseph M. Martin uitgevoerd tijdens de passieconcer-
ten in 2006 en 2007. In 2010 presenteerde het koor zich op 4 mei 
(dodenherdenking) met het speciaal voor deze gelegenheid gecom-
poneerd REQUIEM door Bart Oenema, een indrukwekkend werk, wat 
ook op cd verscheen. Tijdens het kerstconcert 2011 verzorgde CRK 
Voices de wereldpremière van het MAGNIFICAT, ook weer speciaal 
voor het koor gecomponeerd door Bart Oenema en ook dit werk ver-
scheen op cd. Het kerstconcert van 2013 was van een heel andere 
orde. Compleet met combo werd het oratorium AND ON EARTH… 
PEACE uitgevoerd, wat door alle spontane reacties van het publiek 
nog geen maand later op cd werd gezet. Het 12,5 jarig jubileum van 
VOICES werd in juni 2014 gevierd met een uniek jubileum concert, 
waarin de volle breedte van het repertoire van VOICES naar voren 
werd gebracht.
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De grote diversiteit aan stukken onderstreept de breedte van VOICES, 
waardoor het koor een unieke positie in de Nederlandse koren-
wereld heeft verworven. In de afgelopen jaren heeft VOICES diverse 
uiteen lopende concerten en optredens verzorgd. Natuurlijk concer-
ten in en rondom Kampen maar ook uitwisselingen met andere koren 
in onder meer Rotterdam, Apeldoorn, Tiel, Amersfoort, Nunspeet, 
Moordrecht, Harderwijk, Gouda, Brugge en Gent. De EO tv maakte 
registraties van VOICES voor het veelbekeken TV programma Neder-
land Zingt in kerken te Harlingen, Leeuwarden, Apeldoorn, ’s-Hertogen-
bosch en Kampen. 

VOICES repeteert op de dinsdagavond van 19.45-22.00 uur in ‘De Hoek-
steen’ te IJsselmuiden en het koor is steeds op zoek naar ambitieuze 
zangers en zangeressen, die gaan voor de ambities die passen bij onze 
doelstellingen (zie www.crkvoices.nl).

Jan Quintus Zwart
Dirigent Jan Quintus Zwart (Emmen, 1957) stamt uit een familie die 
in protestants christelijk Nederland jaren de toon heeft gezet. Groot-
vader, organist en componist Jan Zwart (1877-1937) was een inspi-
rerende figuur en ook vader Willem Hendrik Zwart (1925-1997), 
organist van de Bovenkerk te Kampen, liet zijn sporen na. Toonkun-
stenaars die de protestantse orgelcultuur glans hebben gegeven. Op 
jonge leeftijd kwam Jan Quintus al in aanraking met de wijde wereld 
van koor en orgelmuziek. Zijn eerste opleiding buitenshuis was bij de 
Kamper piano pedagoge Corrie Nijkamp, die een privé lespraktijk had. 
Daarna volgde hij aan de Kamper muziekschool orgel-, piano- en the-
orielessen bij ondermeer Henk Sleurink en Henk Bos. Directie- en theo-
rielessen (HaFaBra) volgde hij aan de Muziek Pedagogische Academie 
Leeuwarden bij o.a. Piebe Bakker en Marcus Veenstra. In Engeland 
volgde hij enkele master classes koordirectie bij Sr. David Willcocks.

In 1984 werd Jan Quintus dirigent van zijn eerste koor; de Chr. Gem. 
Zangvereniging Looft den Heer te Notter, een koor waar hij nog steeds 
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leiding aan geeft. Daarna maakte hij een stormachtige ontwikkeling 
door. Binnen korte tijd volgden benoemingen bij diverse andere koren 
en werd hij ‘ontdekt’ door de radio- en tv-producer Jan de Haan van de 
EO. Er volgden ontelbare radio- en tv-opnamen voor deze omroep. Hij 
programma’s voor de NCRV en was één van de hoofdpersonen in de 
NPS documentaire ‘Uur van de Wolf’ over koorzang in Nederland. De 
EO maakte van hem een tv-portret in het programma ‘Was getekend’ 
en hij was gast bij ds Arie van der Veer in het programma ‘Nederland 
Zingt op Zondag’ en bij Jan van den Bosch in ‘Hour of Power’. 

In 1993 werd dirigent van Het Holland-Koor en maakte hij voor de EO-
televisie diverse opnamen met dit koor in Israël. Hij reisde voor het 
programma ‘Nederland Zingt’ naar Duitsland, Tjechië, Zwitserland, 
Oostenrijk, Engeland, Frankrijk en Denemarken. Met zijn koren reisde 
hij naar Zuid-Afrika, Israël, Roemenië, Duitsland, Engeland, Oosten-
rijk, Zwitserland, België, Noorwegen, Schotland, Polen, Canada en de 
USA. Jan Quintus Zwart trad ondermeer op voor de Nederlandse 
Koninklijke familie, de Sovjet president Michail Gorbatsjov, de Israëli-
sche presidenten Ehud Olmert & Benjamin Netanyahu, de burge-
meester van Jeruzalem Teddy Kollak en vele anderen. Hij was 19 jaar 
lang dirigent van het over bekende Urker Mannenkoor Hallelujah; 
vanaf 1984 als tweede dirigent en vanaf 1996 als eerste dirigent. 

Met het gelegenheidskoor ‘The Dutch Concert Chorale’ trad hij op 
in de beroemde ‘Cristal Cathedral’ van de Amerikaanse televisie-
dominee Robert Schüller en met het Dutch Festival Choir trad hij op 
in Coventery (GB) en Bern (CH). In 2009 vierde hij zijn 25-jarig jubi-
leum als dirigent en werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. Tegenwoordig is hij dirigent van koren te Notter, 
Kampen, Hardenberg, Dordrecht. Het Holland-Koor repeteert in 
Hoogeveen, Goes en Voorthuizen en is hij artistiek leider van het 
Catharina Choir & Orchestra te Harderwijk. 
1.



Ooit wilde ik aardse vreugde, 
zocht ik vrede en rust. 
Nu zoek ik alleen U, 
En geef ik wat het beste is. 
Dit alles zal mijn gebed zijn. 
Meer liefde voor U, o Heer, 
meer liefde voor U

Dan zal ik met mijn laatste adem 
Uw naam vereren, 
Dit zal het afscheid zijn 
dat mijn hart opheft. 
Dit zal nog steeds het gebed zijn. 
Meer liefde voor U, o Heer, 
meer liefde voor U

2. Redeemer of my heart
Search me Lord and know me, 
Redeemer of my heart. 
Search me, know me, 
reveal my inmost part. 
Cover me with mercy, 
Lord, hold me in your arms. 
Wash me in your grace o Lord, 
Redeemer of my heart. 
 
When I rise to greet the morning, 
Lord, I find you there, 
when I call in the night, 
You are with me, 
Lord, you hear my prayer. 
 
When I turn my heart from heaven, 
when I fall and go astray, 
like a shepherd, Lord, you find me, 

More love to Thee
More love to Thee, O Christ 
More love to Thee 
Hear thou the prayer I make 
On bended knee
This is my earnest plea 
More love, O Christ, to Thee 
More love to Thee

Once earthly joy I craved 
Sought peace and rest 
Now, thee, alone I see 
Give what is best
This all my prayer shall be 
More love, O Christ, to Thee 
More love to Thee

Then shall my latest breath 
Whisper Thy praise 
This be the parting cry 
My heart shall raise
This still its prayer shall be 
More love, O Christ, to Thee 
More love to Thee

Meer liefde voor U
Meer liefde voor U, o Heer, 
meer liefde voor U. 
Hoor mijn gebed aan 
Met gebogen knieën
Dit is mijn oprechte verzoek. 
Meer liefde voor U, o Heer, 
meer liefde voor U
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Als ik mijn hart van U afwendt
Als ik val en de weg kwijt raak
Als een herder vindt U mij, Heer
U leidt mij terug op de goede weg

Zoek mij Heer en ken mijn hart vandaag
Reinig mij Heer en leer mij te 
gehoorzamen

Zoek mij Heer en ken mij 
Verlosser van mijn hart
Zoek mij, ken mij
Onthul mijn ware ik
Bedek mij met vergeving
Heer, houd mij in Uw armen
Was mij in uw genade, o Heer
Verlosser van mijn hart

Schijn Uw liefde over mij, o Heer
Verlosser van mijn hart
Zoek mij Heer en ken mij
Verlosser van mijn hart. 

3. Declare your maker’s praise
This is my Father’s world
And to my listening ear
All nature sings and round me rings
The music of the spheres

This is my Father’s world
I rest me in the thought
Of rocks and trees,
Of skies and sees
His hand the wonders wrought.

You lead my back into the way.
Search me Lord and know my heart today, 
Cleanse me Lord and teach me to obey, 
 
Search me Lord and know me, 
Redeemer of my heart. 
Search me, know me, 
reveal my inmost part. 
Cover me with mercy, 
Lord, hold me in your arms. 
Wash me in your grace o Lord, 
Redeemer of my heart. 
 
Shine your love on me o Lord, 
Redeemer of my heart, 
search me Lord and know me, 
Redeemer of my heart.

Verlosser van mijn hart
Zoek mij Heer en ken mij, 
Verlosser van mijn hart
Zoek mij, ken mij
Onthul mijn ware ik
Bedek mij met vergeving
Heer, houd mij in Uw armen
Was mij in uw genade, o Heer
Verlosser van mijn hart

Als ik de nieuwe morgen begroet
Dan vind ik U daar, Heer
Als ik U roep in het midden van de nacht
Bent U bij mij 
Heer, U hoort mijn gebed
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This is my Father’s world
The birds their carols raise, 
The morning light, the lily white
Declare their Maker’s praise

This is my Father’s world
He shines in all that’s fair
In the rustling grass I hear him pass
He speaks to me, everywhere

This is my Father’s world
O, let me never forget
That though the wrong seems oft so strong
God is the Ruler yet. 

This is my Father’s world
Why should my heart be sad
The Lord is King! Let the heavens ring
God reigns, let the earth be glad! 

Declare your maker’s praise

Breng eer aan je Schepper
Dit is mijn Vaders wereld 
En tot mijn luisterende oren 
zingt de hele natuur 
En om mij heen klinkt de muziek 
van het heelal

Dit is mijn Vaders wereld 
Ik berust me in de gedachte van 
stenen en bomen, 
Van luchten en zeeën; de wonderen 
die Zijn handen gemaakt hebben

Dit is mijn Vaders wereld 
De vogels die hun lied zingen 
Het morgenlicht en de bloemen 
Brengen eer aan hun Schepper

Dit is mijn Vaders wereld 
Hij schijnt in alle schoonheid 
In het ruisende gras hoor ik Hem voorbij gaan 
Hij spreekt overal tegen me

Dit is mijn Vaders wereld 
Laat mij nooit vergeten dat, 
Ondanks dat het slechte vaak zo sterk lijkt, 
God nog steeds de Heer is

Dit is mijn Vaders wereld 
Waarom zou mijn hart treuren 
De Heer is Koning! Laat de hemelen klinken! 
God regeert, laat de wereld blij zijn!
Breng eer aan je Schepper

4. Ik zal er zijn
Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim
Uw Naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’

Een boog in de wolken als teken van trouw
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
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De toekomst is zeker, ja eindeloos goed
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet
Dan droogt U mijn tranen, 
U noemt zelfs mijn naam
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige Naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw Naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’

O Naam aller namen, aan U alle eer
Niets kan mij ooit scheiden 
van Jezus mijn Heer
Geen dood en geen leven, 
geen moeite of pijn
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

5. It is well with my soul
When peace like a river attendeth my way, 
When sorrows like sea billows roll:
Whatever my lot, Thou hast taught me to say, 
‘It is well with my soul

Though Satan should buffet, 
Though trials should come
Let this blessed assurance control, 
That Christ has regarded my helpless estate, 
And hath shed His own blood for my soul
It is well with my soul

My sin, o, the bliss of this glorious thought,
My sin not in part but the whole,
Is nailed to the cross and I bear it no more, 
Praise the Lord, o my soul.
It is well with my soul

And Lord, haste the day when the faith 
shall be sight, 
The clouds be rolled back as a scroll,
The trump shall resound and the Lord 
shall descend, 
Even so, it is well with my soul

Het is goed met mijn ziel
Als vrede mij draagt als een brede rivier, 
Als leed mij belaagt als de vloed
Wat mijn lot ook is, dankzij U kan ik zeggen
Dat mijn ziel is gered, het is goed. 

Hoewel satan zal toeslaan
en verleidingen zullen komen.
laat mij overtuigd zijn van de gezegende 
zekerheid dat Christus naar mijn hulpeloze 
bestaan heeft omgekeken en Zijn eigen 
bloed voor mijn ziel heeft vergoten. 
Mijn ziel is gered, het is goed. 

De blijdschap van deze heerlijke gedachte,
Dat al mijn zonden aan het kruis genageld 
zijn en ik hoef ze niet langer te dragen. 
Prijs de Heer, o mijn ziel. Het is goed. 
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En Heer, breng de dag snel dichterbij 
dat mijn geloof zichtbaar zal worden,
de wolken zullen zicht terugtrekken, 
de trompet zal klinken 
en de Heer zal afdalen. 
Zelfs dan zal ik zeggen: 
mijn ziel is gered, 
het is goed. 

6. 10.000 reasons (Bless the Lord)
The sun comes up
It’s a new day dawning
It’s time to sing Your song again
Whatever may pass
And whatever lies before me
Let me be singing 
When the evening comes

Bless the Lord oh my soul 
Oh my soul 
Worship His Holy name 
Sing like never before 
Oh my soul 
I’ll worship Your holy name

You’re rich in love 
And You’re slow to anger 
Your name is great 
And Your heart is kind 
For all Your goodness 
I will keep on singing 
Ten thousand reasons 
For my heart to find

Bless the Lord oh my soul 
Oh my soul 
Worship His Holy name 
Sing like never before 
Oh my soul 
I’ll worship Your Holy name 
Bless You Lord

And on that day 
When my strength is failing 
The end draws near 
And my time has come 
Still my soul will 
Sing Your praise unending 
Ten thousand years 
And then forevermore 

Bless the Lord oh my soul 
Worship His Holy name 
Sing like never before 
I’ll worship Your Holy name
Bless the Lord oh my soul 
Oh my soul

Tienduizend redenen 
De zon komt op, 
maakt de morgen wakker 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
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Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, 
Ik verheerlijk Uw heilige Naam.
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 
Ik verheerlijk Uw heilige Naam. 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, Ik verheerlijk Uw heilige Naam. 

7. Heer wijs mij Uw weg
Heer, wijs mij Uw weg 
en leid mij als een kind
Dat heel de levensweg,
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan
Troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij Uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op Uw weg,
de weg die eeuwig is. 

Heer, leer mij Uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt
Als mij de wil ontbreekt 
Uw weg te gaan, 
Spreek door Uw Woord
en Geest mijn hart en leven aan.

Heer, toon mij Uw plan
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus 
heel mijn weg gelopen heeft. 

8. Bless this House
Bless this house, o Lord, we pray
Make it safe by night and day
Bless these walls so firm and stout
Keeping want and trouble out

Bless the roof and chimneys tall
Let Thy peace lie overall
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Bless this door that it may prove
Ever open to joy and love

Bless these windows shining bright
Letting in God’s heavenly light
Bless the hearth ablazing there 
With smoke ascending like a prayer

Bless the folk who dwell within
Keep them pure and free from sin
Bless us all, that we may be, 
Fit o Lord, to dwell with Thee

Bless us all that one day 
We may dwell, o Lord, with Thee
Amen

Zegen dit huis
Zegen dit huis Heer
Maak het dag en nacht veilig 
Zegen deze muren, zo dik en stevig 
Houd verlangens en moeilijkheden buiten 

Zegen dit dak
Laat Uw vrede over iedereen komen 
Zegen deze deur, zodat het mag 
bevestigen dat hij altijd open staat voor 
liefde en vreugde

Zegen deze ramen die helder schitteren en 
God’s hemelse licht binnen laten. 
Zegen de haard die brand met rook die als 
een gebed opstijgt. 

Zegen de mensen die er wonen
Houd ze puur en zonder zonden 
Zegen ons allen, zodat wij geschikt zijn 
om bij U te wonen
Zegen ons allen, zodat we op een dag 
bij U mogen wonen Heer!
Amen

9. God and God alone
God and God alone 
created all these things we call our own 
From the mighty to the small,
the Glory in them all 
is God’s and God’s alone. 
 
God and God alone 
reveals the truth of all we call unknown 
And the best and worst of man 
can’t change the Master’s plan. 
It’s God’s and God’s alone 
 
God and God alone 
is fit to take the universe’s throne 
Let everything that lives
reserve its truest praise 
for God and God alone 
 
God and God alone 
will be the joy of our eternal home 
He will be our one desire 
Our hearts will never tire 
of God and God alone 
 



God and God alone 
is fit to take the universe’s throne 
Let everything that lives 
reserve its truest praise 
for God and God alone

God en God alleen
God en God alleen heeft alles gecreëerd 
wat wij eigen noemen
Van het grootse tot het kleine
De glorie in alles is van God en God alleen 

God en God alleen
Onthult de waarheid van alles 
dat voor ons onbekend is
En al het goede en slechte van mensen 
kan het meesterplan niet veranderen. 
Het is van God en God alleen

God en God alleen, is geschikt om de troon 
van het universum te bestijgen 
Laat alles dat leeft zijn oprechtste eerbied 
bewaren voor God en God alleen

God en God alleen zal de vreugde zijn van 
ons eeuwige thuis
Hij zal ons enige verlangen zijn
Onze harten zullen nooit vermoeid raken, 
door God en God alleen

God en God alleen is geschikt om de troon 
van het universum te bestijgen 
Laat alles dat leeft zijn oprechtste eerbied 
bewaren voor God en God alleen 

10. Met het oog op U gericht
Leer ons Heer te leven 
met het oog op U gericht. 
Draag ons door de wereld, 
op de golven van Uw licht. 
Leer ons Heer, Uw liefde 
en de rijkdom van Uw Woord, 
Heer van alle tijden, 
draag Uw kind’ren voort. 
 
Leer ons Heer te bidden, 
met het hart op U gericht. 
Voed ons met Uw liefde, 
de genade van Uw Licht. 
Leer ons Heer het zwijgen, 
om Uw stilte te verstaan, 
Heer van alle tijden, 
zie de wereld aan. 
 
Leer ons Heer te leven 
zoals U van ons verwacht. 
Draag ons uit genade 
tot voorbij de laatste nacht. 
Leer ons Heer te leven 
met een hart U toebereid. 
Heer van alle tijden, 
draag ons door de tijd. 
 
Leer ons Heer te leven 
met het oog op U gericht, 
draag ons door de wereld, 
op de golven van Uw licht. 
Leer ons Heer, Uw liefde
en de rijkdom van Uw woord, 
Heer van alle tijden, 
draag uw kind’ren voort.
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11. Shine the Light of Your love
Shine the light of Your love like a candle
in the darkness of our lives.  
Shine the light of Your love in our hearts, Lord. 
Come and shine the light of Your love. 

As we wait in darkness 
for God’s holy gift of light,
we look for hope, we search for peace, 
we long for love, we yearn for joy.
Emmanuel, come now 
and shine Your holy light. 

Shine the light of Your love like a candle
in the darkness of our lives.  
Shine the light of Your love in our hearts, Lord. 
Come and shine the light of Your love. 

Precious Child of Heaven, 
Holy Infant King, 
how we long to know Your love 
and see the light You bring. 

Hope of all the ages,
Peace throughout all time, 
Love and joy eternal, 
Emmanuel, come shine. 

Schijn het Licht van Uw liefde
Schijn het licht van Uw liefde als een kaars
in de duisternis van ons leven. 
Schijn het licht van Uw liefde in ons hart, Heer. 
Kom en laat het licht van Uw liefde schijnen.

Terwijl we in het duister wachten 
op Gods heilige geschenk van licht,
zoeken we naar hoop en vrede
en verlangen we naar liefde en vreugde.
Emmanuel, kom en laat Uw heilige licht 
schijnen.

Schijn het licht van Uw liefde als een kaars
in de duisternis van ons leven. 
Schijn het licht van Uw liefde in ons hart, 
Heer. 
Kom en laat het licht van Uw liefde 
schijnen.

Kostbaar Hemels Kind
Heilig Koningskind
We verlangen ernaar Uw liefde te kennen 
en het licht te zien dat U ons brengt. 
Hoop van alle tijden
Vrede voor altijd
Eeuwige liefde en vreugde
Emmanuel, laat Uw licht schijnen. 

12. A Living sacrifice
Lord we come to you
With hearts of gratitude
You’ve shown us how to love 
and how to live completely.
Lord help us to forgive 
and love as You have loved us. 
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Help us to be a living sacrifice
Sharing the love and grace
Of Jesus Christ
To show the love of God 
To all the world. 
Lord let us be a living sacrifice. 

As we worship You
in spirit and in truth
Lord, bless us with Your grace
To know we are forgiven
May we live in peace
and share Your loving mercy. 
To show the love of God
To all the world
Lord, let us be a living sacrifice. 

Let us love, let us live in harmony
Let us go, let us serve in the power of 
Jesus name, 
To show the love of God
To all the world 
Lord, let us be,
Help us to be, 
Lord, let us be a living sacrifice

Een Levend offer
Heer, we komen bij U
Met een hart vol dankbaarheid
U hebt ons laten zien hoe wij lief 
moeten hebben en volledig kunnen leven. 
Heer, help ons te vergeven
En lief te hebben zoals U ons lief hebt. 

Help ons een levend offer te zijn, 
de liefde en genade van Jezus Christus 
te delen.
Help ons de liefde van God aan de wereld 
te laten zien.
Heer, laat ons een levend offer zijn. 

Heer, zegen ons met Uw genade
Wanneer wij U in geest en waarheid 
aanbidden, zodat wij weten dat wij 
vergeven zijn. 
Mogen we in vrede leven en 
Uw liefdevolle genade delen.
Heer, laat ons een levend offer zijn om de 
liefde van God aan de hele wereld te laten 
zien. 

Laat ons liefhebben, 
laat ons in harmonie samenleven
Laat ons gaan, laat ons dienen in de 
kracht van Jezus’ naam. 
Heer, laat ons een levend offer zijn en 
help ons om de liefde van God aan de 
wereld te laten zien. 

13. Dan zingt mijn ziel
O, Heer mijn God, 
wanneer ik in verwondering 
de wereld zie die U hebt voortgebracht. 
Het sterrenlicht, het rollen van de donder, 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Heel de natuur, vol majesteit en luister, 
zingt van Uw naam, Uw macht en 
heerlijkheid.

15



Een heerlijk lied, vol van Uw grote daden
Zij looft uw naam, Heer tot in eeuwigheid

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
Hoe groot zijt Gij

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam, 
sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou 
dragen
en aan het kruis mijn zonde op Zich nam

Als Christus komt, met majesteit en luister, 
brengt Hij mij Thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij

Dan zingt mijn ziel, tot u o Heer mijn God, 
Hoe groot zijt Gij!

14. O love, that will not let me go
O Love that will not let me go,
I rest my weary soul in Thee.
I give Thee back the life I owe, 
that in Thine ocean depths
its flow may richer, fuller be. 

O Light that follows all my way,
I yield my flickering torch to Thee.
My heart restores its borrowed ray, 
that in the sunshine’s blaze,
its day may brighter, fairer be.
O Love that will not let me go. 

O Joy that seeks me through my pain,
I cannot close my heart to Thee. 
I trace the rainbow through the rain, 
and know the promise is not vain, 
morn will tearless be.

O Cross that raises up my head,
I dare not ask to fly from Thee.
I lay in dust, life’s glory dead,
and from the ground there blossoms red,
life that shall endless be.

O Love that will not let me go,
I rest my weary soul in Thee.
I give Thee back the life I owe, 
that in Thine ocean depths
its flow may richer, fuller be. 

O Liefde die mij niet zal laten gaan
O Liefde, die mij niet zal laten gaan 
Mijn vermoeide ziel vindt rust bij U 
Ik geef U mijn leven terug, 
Zodat het, in de diepten van uw oceaan, 
Nog rijker en voller kan stromen

O Licht, dat mijn hele weg verlicht, 
Ik richt mijn flikkerende fakkel op U 
Mijn hart wordt vernieuwd door Uw 
lichtende weerschijn, 
Als een stortvloed van licht, die de dag 
nog veel mooier, nog helderder maakt. 
Liefde, die mij niet los zal laten.
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O Vreugde, die me door de pijn heen zoekt, 
Ik kan mijn hart niet voor U sluiten 
Ik vind de regenboog in de regen 
En weet dat de belofte niet tevergeefs is 
De morgen zal zonder verdriet zijn

O Kruis, dat mij mijn hoofd doet opheffen 
Ik durf niet te vragen bij U vandaan te gaan 
Ik lig in het stof, 
de glorie van het leven is vergaan 
En vanaf de grond, uit het bloed, 
Bloeit leven dat eindeloos zal zijn.

O Liefde, die mij niet zal laten gaan 
Mijn vermoeide ziel vindt rust bij U 
Ik geef U mijn leven terug, 
Zodat het, in de diepten van uw oceaan, 
Nog rijker en voller kan stromen 
Liefde, die mij niet los zal laten 

15. Vleugels
Heer, wil mij op Uw vleugels nemen, 
zoals een arend met haar jongen doet. 
Totdat de stormwind is verdwenen, 
dekt Gij mij met Uw vleugels toe. 
 
Heer, wil mij op Uw vleugels dragen, 
zoals een arend met haar jongen doet. 
Als ik vermoeid door zorg en vragen, 
soms niet meer weet, hoe ik vliegen moet. 
 
Want ik roep, Heer van dood en leven, 
vang mij op, voordat ik val. 
Blijf met Uw liefde om mij zweven, 
zodat ik nimmer vallen zal.

Heer, wil mij op Uw vleugels leiden, 
zoals een arend met haar jongen doet. 
Onder mij steeds Uw vleugels spreiden, 
in voor-, maar ook in tegenspoed. 
 
Want ik roep, Heer van dood en leven, 
vang mij op, voordat ik val. 
Blijf met Uw liefde om mij zweven, 
zodat ik nimmer vallen zal. 
 
Al zijn mijn vleugels lam geslagen 
en vind ik vliegend niet de weg terug. 
Ik voel Uw vleugels die mij dragen, 
mij vergezellen in mijn vlucht. 
 
Want ik roep, Heer van dood en leven, 
vang mij op, voordat ik val. 
Blijf met Uw liefde om mij zweven, 
zodat ik nimmer vallen zal.
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Meer liefde voor U
Meer liefde voor U, o Heer, 
meer liefde voor U. 
Hoor mijn gebed aan. 

Dit is mijn oprechte verzoek. 
Meer liefde voor U, o Heer, 
meer liefde voor U

Ooit wilde ik aardse vreugde, 
zocht ik vrede en rust. 
Nu zoek ik alleen U, 
geef wat het beste is. 

Dit zal mijn gebed zijn. 
Meer liefde voor U, o Heer, 
meer liefde voor U

Dan zal mijn laatste adem 
Uw naam vereren, 
het zal het afscheid zijn 
dat mijn hart opwekt. 

Dit zal nog steeds het gebed zijn. 
Meer liefde voor U, o Heer, 
meer liefde voor U

16. More love to Thee
More love to Thee, O Christ 
More love to Thee 
Hear thou the prayer I make 
On bended knee

This is my earnest plea 
More love, O Christ, to Thee 
More love to Thee

Once earthly joy I craved 
Sought peace and rest 
Now, thee, alone I see 
Give what is best

This all my prayer shall be 
More love, O Christ, to Thee 
More love to Thee

Then shall my latest breath 
Whisper Thy praise 
This be the parting cry 
My heart shall raise

Still all my prayer shall be 
More love, O Christ, to Thee 
More love to Thee

18



Meer 

          liefde 

    voor  u



Meer informatie over CRK Voices

www.crkvoices.nl


