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* Advent en kerst *
1. OTH 339 Een koning is geboren
Een koning is geboren. Een koning, een koning.
Een koning is geboren, heb je 't al gehoord.
Hij kwam op aarde wonen als baby'tje zo klein
Voor alle mensen, ook voor jou wil Hij de koning zijn.
Waar is Hij dan geboren? Die koning, die koning.
Waar is Hij dan geboren? Ik denk in een paleis.
O nee, die koning die ik ken, de machtigste van al,
Die kwam niet in een mooi paleis, maar in een arme stal.
Waar moet Hij dan in slapen? Die koning, die koning.
Waar moet Hij dan in slapen? Een gouden hemelbed.
O nee, die koning die ik ken, die heeft geen bed van goud,
Geen pracht en praal, maar o zo kaal een kribbetje van hout.
Wat draagt Hij dan voor kleren? Die koning, die koning.
Wat draagt Hij dan voor kleren? Een jas van hermelijn.
O nee, die koning die ik ken, Die heeft er zelfs niet één
En ook geen hemdje van satijn, Maar doekjes om zich heen.
Hoe kan ik Hem dan vinden? Die koning, die koning.
Hoe kan ik Hem dan vinden? Weet jij misschien de weg,.Die
koning is dichtbij je, je hoeft niet ver op reis,
Vraag Hem in 't kribje van je hart, dan wordt het een paleis.
Dan wordt het een paleis.
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2. OTH 340 Eeuwenlang geleden
Eeuwenlang geleden in een donker dal
Zochten herders naar een kindje in een arme stal.
Nog maar pas geboren, al zo lang verwacht
En er zongen engelenkoren door de nacht.
Ze zongen gloria gloria, voor het kindje klein en teer,
Gloria gloria voor de allerhoogste Heer.
Eeuwenlang geleden was ik er niet bij,
Maar het wonder is gebleven ook voor jou en mij.
Want datzelfde kindje uit die arme stal
Eren wij nu als de Koning van ’t heelal.
Wij zingen gloria gloria, voor het kindje klein en teer,
Gloria gloria voor de allerhoogste Heer.
3. OTH 343 Heel gewoon
Heel gewoon, heel gewoon.
Niemand had 't zo verwacht.
Geen paleis of 'n dure woning,
wie had dat ooit gedacht.
Door te worden als ’n kind
heel eenvoudig,
door te worden als ’n kind
heel klein,
kon Hij onze Koning worden,
kon Hij de Redder zijn.
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4. OTH 345 Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht
Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht.
Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht.
En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijnt.
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn.
Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet.
Of het helder licht geeft, of ook bijna niet.
Hij ziet uit de hemel, of wij lichtjes zijn.
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn.
Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is,
overal op aarde zonde en droevenis.
Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn.

* Pasen *
5. OTH 350 Als ik mijn ogen sluit
Als ik mijn ogen sluit
En denk aan Golgotha,
Dan lijkt het net of ik
Daar op die heuvel sta.
Ik zie het houten kruis,
Zie wat de mensen doen.
Dat Jezus sterven moet
Want dat gebeurde toen.
Ik hoor opnieuw Zijn stem,
Die roept: het is volbracht!
En daarna wordt het stil,
't Is donker als de nacht.

Toen stierf Hij aan het kruis,
Toen was de pijn voorbij.
O, ik weet meer dan ooit,
Dat Hij dit deed voor mij.
Ik doe mijn ogen dicht
En vouw mijn handen stil.
Ik bid met heel mijn hart
Wat ik Hem zeggen wil.
Heer, aan dat houten kruis
Droeg U de straf voor mij.
Ik had nog nooit een Vriend
Die zoveel hield van mij.
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6. OTH 353 Jezus ik wil u bedanken
Jezus, ik wil U bedanken
voor wat U voor mij hebt gedaan,
omdat U voor mij bent gestorven
maar ook weer bent opgestaan.
Jezus, ik dank U.
U gaf uzelf voor mij.
Jezus, ik dank U
en geef mijzelf aan U,
ik geef mijzelf aan U.
U werd geschopt en geslagen,
ze lachten en scholden U uit
en zelfs door uw vrienden verlaten,
hing U voor mij aan het kruis.
Jezus, ik dank U.
U gaf uzelf voor mij.
Jezus, ik dank U
en geef mijzelf aan U,
ik geef mijzelf aan U.
U hebt mijn zonden gedragen
en ook al mijn pijn en verdriet.
Dat U zoveel van mij kon houden
nee, Heer, dat begrijp ik niet.
Jezus, ik dank U.
U gaf uzelf voor mij.
Jezus, ik dank U
en geef mijzelf aan U,
ik geef mijzelf aan U.
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7. OTH 354 Maria kwam bij het graf
Maria kwam bij het graf en huilde om haar Heer.
De grote steen was weggerold
en Jezus was er niet meer
Maar een engel zei plotseling
Weet je niet meer wat Hij gesproken heeft
Hij is opgestaan,
Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft
Hij is opgestaan,
Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft
De discipelen waren zo moe ze treurden om de Heer
Waar moesten ze nu nog naar toe
Hun meester was er niet meer
Maar Maria riep plotseling
Hij heeft gedaan wat Hij gesproken heeft
Hij is opgestaan,
Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft
Hij is opgestaan,
Hij is opgestaan
Hij leeft, Hij leeft

* Hemelvaart en Pinksteren *
8. OTH 356 Elk oog zal hem zien
Elk oog zal Hem zien Als Hij komt
Op de wolken op de wolken
Elk oog zal Hem zien als Hij komt
Met macht en majesteit
Halleluja zingt de Here een nieuw lied
Hij si bij ons, Hij is bij ons
Halleluja zingt de Here een nieuw lied
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Hij is bij ons voor altijd
Hij brengt al Zijn kinderen thuis
Op de wolken op de wolken
Hij brengt al Zijn kinderen thuis
In 't huis van heerlijkheid
Halleluja zingt de Here een nieuw lied
Hij is bij ons, Hij is bij ons
Halleluja zingt de Here een nieuw lied
Hij is bij ons voor altijd
9. OTH 360 Toen de Heer was opgestaan
Toen de Heer was opgestaan
Is Hij weer teruggegaan
Naar Z'n Vader in de hemel
Daar kwam Hij vandaan
Daar zit Hij nu op de troon om te helpen en te troosten
Glorie voor de allerhoogste God
Glorie voor de allerhoogste God
Toen de Heer was opgestaan
Is Hij weer teruggegaan
Naar z'n Vader in de hemel
Daar kwam Hij vandaan
Hij regeert met vaste hand van het westen tot het oosten
Glorie voor de allerhoogste God
Glorie voor de allerhoogste God
Toen de Heer was opgestaan
Is Hij weer teruggegaan
Naar z'n Vader in de hemel
Daar kwam Hij vandaan
Wat Hij eenmaal heeft gezaaid,
zal Hij nu met blijdschap oogsten
Glorie voor de allerhoogste God
Glorie voor de allerhoogste God
Glorie voor de allerhoogste God
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10. OTH 361 Vul mij met uw Geest
1 Vul mij met uw Geest,
geef mij uw kracht.
Vul mij met uw Geest,
Heer Jezus, kom, ik wacht.

3 Vul mij met uw Geest,
ik buig voor U.
Vul mij met uw Geest,
Heer Jezus, doe het nu.

2 Vul mij met uw Geest,
Heer maak mij rein.
Vul mij met uw Geest,
'k wil uw discipel zijn.

4 Dank U voor uw Geest,
U bent de Heer.
Dank U voor uw Geest.
'k wil leven tot uw eer.

* Diversen *
11. OTH 386 Al ziet geen mens je zitten
Al ziet geen mens je zitten, Ik weet dat jij er bent
Al voel je je verlaten, Ik heb je in de gaten,
Bij Mij ben je bekend. Voor mij ben je bijzonder,
Mijn allermooiste wonder. Voor Mij ben je in tel:
Ik ken je wel!
Refrein
En je mag komen, Je mag komen,
Kom maar in m'n huis en in m'n hart.
Kom maar in m'n armen, Laat me jou verwarmen,
Al jouw streken zijn maar kinderspel:
Ik ken je wel!
Misschien denk je: ach laat maar,
D'r valt niks aan te doen.
Ik kan alleen maar jokken
Ik maak alleen maar brokken,
Ik ben een super-oen.
En toch ben jij bijzonder,
En toch ben jij een wonder.
Al zit je in de knel: Ik ken je wel!
Refrein
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12. OTH 388 Als je geen liefde hebt voor elkaar
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.
Refrein:
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.
Refrein
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar;
schrijf het op alle wegen:

13. OTH 394 De Heer is mijn Herder
Refrein
De Heer is mijn herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg die ik moet gaan
de Heer is mijn herder
10

1 Al ga ik door een donker dal
ik hoef niet bang te zijn
Ik weet dat U mij bij zult staan
U bent heel dichtbij
Refrein
De Heer is mijn herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg die ik moet gaan
de Heer is mijn herder
2 Want wat mij ook wordt aangedaan
U helpt mij telkens weer
U geeft mij wat ik nodig heb
en nog zoveel meer
3 Uw goedheid en uw liefde, Heer
volgen mij altijd
en ik mag heel dicht bij U zijn
tot in eeuwigheid
Refrein
De Heer is mijn herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg die ik moet gaan
de Heer is mijn herder
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14. OTH 395 De Here zegent jou
De Here zegent jou
en Hij beschermt jou
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn
Hij zal Zijn vrede aan je geven
de Here zegent u
en Hij beschermt u
Hij schijnt Zijn licht over uw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij u zijn
Hij zal Zijn vrede aan u geven
Hij zal Zijn vrede aan u geven
15. OTH 396 Diep, diep diep als de zee
Diep, diep, diep als de zee,
hoog, hoog, hoog als de lucht,
wijd, wijd wijd als het water blauw
is Jezus liefde voor jou en mij
't is net zo diep diep, diep als de zee,
hoog, hoog, hoog als de lucht,
wijd, wijd wijd als het water blauw
is Jezus liefde voor jou!
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16. OTH 397 Dit is mijn hand en dat mijn voet
Dit is m'n hand en dat m’n voet,
'k Heb ze allebei nodig.
Waar moet ik heen als héén het niet doet,
Niets is er overbodig.
'k Heb m'n voeten nodig om te lopen
En m'n handen om m'n schoenen vast te knopen.
Hand voet knie oog oor neus keel,
Alles is nodig niets teveel,
Alles is nodig niets teveel.
M'n hand kan niet zeggen tegen m’n voet:
Ik heb jou niet nodig.
Stel je es voor dan ging het niet goed,
Niets is er overbodig.
Want al kan ik met m'n handen ballen,
Zonder m'n voeten zou ik op m'n snufferd vallen.
Hand voet knie oog oor neus haar,
Alles is nodig voor elkaar,
Alles is nodig voor elkaar.
17. OTH 402 God kent jou vanaf het begin
Refrein
God kent jou
vanaf het begin
helemaal van buiten
en van binnenin
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet
Refrein 1x
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Couplet
en weet je wat zo mooi is
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn
want Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou en mij
Refrein 2x
Couplet 1x
Refrein 2x
2x laatste zin refrein herhalen

18. OTH 409 Heer u kent mij als geen ander
Heer, U kent mij als geen ander
U weet of ik zit of sta
en U kent ook mijn gedachten
voordat ik iets zeggen ga
dat U mij zo heel goed kent Heer
daar snap ik dus echt niks van
t’ Is een wonder boven wonder
dat ik niet begrijpen kan
14

want U bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen (2x)
ook al zou ik naar het westen
of het verre oosten gaan
overal zult U mij leiden
U zult altijd naast mij staan
en U maakte heel mijn lichaam
telde ook nog al mijn haar
nee, dit kan ik ook niet vatten
het is mij te wonderbaar
want U bent altijd…. (2x)
19. OTH 425 Ik zal de Here God liefhebben
k zal de Here God liefhebben met mijn hele hart
Met mijn hele ziel, mijn hele verstand
Ik zal mijn naaste liefhebben als mijzelf
Als ik ga
Of sta
Of wacht op Zijn ja
Ik zal de Here God liefhebben met mijn hele hart
20. OTH 428 IN de herfst verdort het gras
In de herfst verdort het gras
De bloemen vallen af
En de vogels die er waren
Vliegen naar een ander land
Maar het woord van onze God
Het woord van onze God
Het woord van onze God houdt eeuwig stand
Het woord van onze God
het woord van onze God
het woord van onze God houdt eeuwig stand
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De hemel en de aarde
Het licht van zon en maan
Alles wat er is geschapen
Zal op een dag vergaan
Maar het woord van onze God
Het woord van onze God
Het woord van onze Goud houdt eeuwig stand
Het woord...
't Is de rots waarop wij bouwen
Wij bouwen niet op zand
Wie het woord van God vertrouwen
Zijn veilig in Zijn hand
Want...
Het woord van onze God
Het woord van onze God
Het woord van onze God houdt eeuwig stand
21. OTH 429 Is je deur nog op slot
Refrein
Is je deur nog op slot?
is je deur nog op slot?
van je krr, krr, krr
doe ‘m open voor God
want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen (2x)
Je hart is net een huisje
waar het gezellig is
maar ‘t is er nog zo donker
er is iets dat ik mis
Refrein
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Is je deur nog op slot?
is je deur nog op slot?
van je krr, krr, krr
doe ‘m open voor God
want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen
Je hart is net een huisje
waar het gezellig is
maar ‘t is er nog zo donker
er is iets dat ik mis
Refrein
Is je deur nog op slot?
is je deur nog op slot?
van je krr, krr, krr
doe ‘m open voor God
want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen (2x)
en dan ben je nooit alleen (2x)
22. OTH 430 Je hoeft niet bang te zijn
Je hoeft niet bang te zijn
al gaat de storm tekeer
Leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer
Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn
De Heer zal als een muur
rond om je leven zijn
Je hoeft niet bang te zijn
al gaan de lichten uit
God is er en hij blijft
als jij je ogen sluit
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23. OTH 431 Jezus is de goede herder
Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal
Als je 's avonds niet kunt slapen
Als je bang in 't donker bent
Denk dan eens al die schapen
Die de heer bij name kent
Jezus is de goede herder
Jezus hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal
En wanneer je soms alleen bent
En je hart is vol verdriet
Denk dan aan de goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet
Jezus is …….

24. OTH 437 Kijk daar een metselaar
Kijk daar, een metselaar
Hij bouwt een huis van steen
Alle stenen netjes naast elkaar
Een huis voor iedereen
Eén voor één, steen voor steen
Muren, deuren en ramen
Eén voor één, steen voor steen
Niet alleen, maar
Samen vormen zij een huis
Samen, muren, deuren en ramen
Samen vormen zij een huis, Samen
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De Heer bouwt ook Zijn huis
Daar zijn wij de stenen van
ieder heeft z'n plekje in dat huis
Dat God er wonen kan
Eén voor één, steen voor steen
Muren, deuren en ramen
Eén voor één, steen voor steen
Niet alleen, maar
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen, zoveel verschillende namen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen, zoveel verschillende namen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen
Amen

25. OTH 437 Kijk eens om je heen
Kijk eens om je heen,
Kijk eens om je heen.
Geef elkaar een hand,
Je bent niet alleen.
Want wij moeten delen,
Samen zingen,
Samen spelen.
Ook al zijn wij nog maar klein:
Samen spelen is pas fijn.
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Kijk eens om je heen,
Kijk eens om je heen.
Wij zijn in de wereld
Niet alleen.
God kent ieder kind bij name
Zeg maar ja en zeg maar amen.
Ook al zijn we nog maar klein,
God wil onze Vader zijn.
26. OTH 442 Onze vader
Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij aan anderen vergeven
En leidt ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze
Want van U is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid
In eeuwigheid
Amen
27. OTH 444 ‘k stel mijn vertrouwen
'k Stel mijn vertrouwen op de heer, mijn God.
want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
'k zie naar hem op en 'k weet: Hij is mij steeds nabij.
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28. OTH 445 Tot zeven maal zeventig maal
Tot zevenmaal zeventig maal
Vergeef ik een ander zijn schuld
Tot zevenmaal zeventig maal
De Heer heeft met mij ook geduld

29. OTH 452 Voor al uw goede gaven Heer
Voor al uw goede gaven Heer,
zij U de dank en eer
Wij danken U voor daag'lijks brood,
kracht en gezondheid, Heer.
Halleluja, halleluja,
halleluja, Amen.

30. OTH 453 Voor de zieken-voor de armen
Voor de zieken - voor de armen
voor de mensen met verdriet
voor het kind dat blijft proberen
maar toch denkt: ‘het lukt me niet'
voor de zwerver die moet zwerven
en geen plek heeft waar hij hoort
is er altijd nog die Ene
en die roept: "Kom maar aan boord!"
Kom aan boord
ook voor jou is er een plekje
waar je hoort
laat de hoop niet langer varen
kom aan boord
21

sta niet doelloos aan de kant
want er is een hart vol liefde
pak die uitgestoken hand
Voor het meisje dat blijft denken
‘alles gaat bij mij steeds mis'
voor de jongen die al vaker
uit de boot gevallen is
voor het kindje dat nog nooit
van trouw of liefde heeft gehoord
is er altijd nog die Ene
en die roept: "kom maar aan boord!"
Kom aan boord...

31. OTH 454 Wat moet ik voor and’ren doen
Wat moet ik voor anderen doen
Alles wat je wilt
Alles wat je wilt
Wat moet ik voor anderen doen
Alles wat je wilt dat zij jou doen
Alles wat je wilt
Alles wat je wilt
Alles wat je wilt dat zij jou doen
Alles wat je wilt
Alles wat je wilt
Doe dat ook voor hen
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32. OTH 459 Wij willen samen vieren
Wij willen samen vieren dat God van mensen houdt
En dat Hij in ons midden Zijn rijk van liefde bouwt
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Wij willen samen delen met kinderen klein en groot
En net als Jezus geven aan anderen in nood
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Wij willen samen leven als vrienden verder gaan
En steeds opnieuw vergeven wie ons heeft pijn gedaan
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Wij willen samen spelen in huis en op de straat
Geduldig zijn en helpen wanneer het moeilijk gaat
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
33. OTH 463 Zie de zon
Zie de zon
Zie de maan
Zie de sterren in hun baan
Sterren ontelbaar Overal vandaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam
Hoor de zee
Hoor de wind
Hoor de regen als hij zingt
Druppels ontelbaar in de oceaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
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Heer hoe heerlijk is Uw naam
Ruik een bloem
Ruik een vrucht
Ruik de geuren in de lucht
Geuren ontelbaar zweven af en aan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam
Voel je hart
Voel je huid
Voel je adem als je fluit
Mensen ontelbaar overal vandaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam
Zie ik de zon de sterren en de maan
Wat een wonder dat ik mag bestaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam
Heer hoe heerlijk is Uw naam
34. OTH 465 Zit je in het donker
Zit je in het donker
Jezus zal er zijn
Is je hart vol zonde
Jezus maakt het rein
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn
Voor de Heer iets te wonderlijk zijn
Kijk je weer zo somber
Jezus maakt je blij
it je vastgebonden
Jezus maakt je vrij
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn
Voor de Heer iets te wonderlijk zijn
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Dan wordt alles anders
Kan je zoveel meer
Kijk eens wat je aandurft
Samen met de Heer
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn
Voor de Heer iets te wonderlijk zijn
35. OTH 466 Zoals klei in de hand van de
pottenbakker
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer
Kneed mij, Here God
Ook als het soms wel eens pijn doet
Kneed mij, Here God
weet precies hoe ik zijn moet
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo maak Ik jou een vat tot Mjin eer
Kneed mij, Here God
'k Wil mij opnieuw aan U geven
Kneed mij, Here God
U maakt iets moois van mijn leven
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo ben ik in Uw handen, O Heer
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo maakt U mij een vat tot Uw eer
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36. OTH 467 Zondag maandag dinsdag woensdag
Zondag, maandag, dinsdag, woensdag,
Jezus woont in mijn hart.
Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag,
Jezus woont in mijn hart.
Elke dag, elke dag,
ja, Jezus woont in mijn hart.
Elke dag, elke dag,
ja, Jezus woont in mijn hart.
Sunday, Monday, Tuesday,
Wednesday,
Jesus lives in my heart.
Thursday, Friday, Saturday, Sunday,
Jesus lives in my heart.
Ev’ry day, ev’ry day,
yes, Jesus lives in my heart.
Ev’ry day, ev’ry day,
yes, Jesus lives in my heart.
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