
Sing saam: Voorsang liriek vir 5 April 2020 

 

Flam 171: Hosanna 

Hosanna (x3) 

in die hoogste. 

Hosanna (x3) 

in die hoogste. 

Ons verheerlik u Naam 

soos ons nou voor U staan. 

U’s verhewe, o Here God. 

Hosanna in die hoogste! 

 

Jubel O Nasies (Jeugsangbundel Lied 26) 

 

Jubel o nasies, dis die Koning wat aankom; 

volke, wees bly en juig, verheerlik en prys 

Hom. 

 

Wie is die Ere Koning, heerlik en magtig? 

Hy is Immanuel, ons mens wees deelagtig. 

Jubel o nasies, dis die Koning wat aankom: 

volke, wees bly en juig, verheerlik en prys 

Hom. 



 

Hy loop die stofpad, gaan deur dorpe en 

stede, 

reik uit na siekes, bied gekweldes Sy vrede. 

 

Jubel o nasies, dis die Koning wat aankom: 

volke, wees bly en juig, verheerlik en prys 

Hom. 

 

Hy het ons skuld gedra, ons sonde vergewe. 

Hy gee aan die wat glo, die ewige lewe. 

 

Jubel o nasies, dis die Koning wat aankom: 

volke, wees bly en juig, verheerlik en prys 

Hom. 

 

 

Flam 21: In die Hemel is die Heer 

 

1. In die hemel is die Heer 

en sy glans is soos kristal. 

Hy’s die Heilige van God 

en Hy heers oor die heelal 



 

Refrein: 

Daar is mag in Sy woord! 

Soos die waters druis sy stem. 

Soos die son op die see se blou, 

so die rykdom van sy trou. 

Want aan U is die mag 

en die heerlikheid en krag. 

En aan U is die eer 

en die lof, want U regeer. 

 

2. Miljoene in gereedheid, 

is die eng’le om sy troon. 

Verbysterend sy sieraad 

en die weelde van sy kroon. 

 

3. Driemaal heilig is die Heer, 

Hy wat was en is en kom. 

Hy’s die Alfa en Omega, 

almagtig en verhewe. 



Flam 203 U is God 

 

Sonder sonde is ek nie maar U kruis het my 

die ewigheid gegee 

Soms hou ek vas aan die las van smart 

Maar U seer het my van smarte bevry 

U stuur my nie terug nie maar tel my op 

U gooi my nooit weg nie en ek sal sê: 

 

Refrein: 

Haleluja, waarlik U is my God 

Haleluja, waarlik U is my God 

Haleluja, ek sal sing want U is God 

 

Lied 177: Jesus groot bo almal 

Jesus, Groot bo almal 

Sterke verlosser 

Magtige Heer en Heiland 

Emmanuel, God is met ons 

Magtige Here, reddende word 



Lied 176: Halleluja U is Koning 

 

Halleluja, U is Koning 

Ons aanbid U, in U woning 

U’s die alfa, en omega 

Daarom sing ons 

Halleluja! 

 

 

 


