
 

Forever / Voor eeuwig 
 

Chris Tomlin / Opwekking 620 

Engelse tekstversie 

 

1. Give thanks to the Lord, our God and King, 

His love endures forever 

For He is good, He is above all things, 

His love endures forever. 

Sing praise, sing praise. 

 

2. With a mighty hand and outstretched arm, 

His love endures forever. 

For the life that’s been reborn, 

His love endures forever. 

Sing praise, sing praise (2x).  

 

Refrein: 

Forever God is faithful, 

Forever God is strong. 

Forever God is with us, 

Forever and ever, 

Forever. 

 

3. From the rising to the setting sun, 

His love endures forever. 

And by the grace of God we will carry on, 

His love endures forever. 

Sing praise, sing praise (2x)  

 

Refr. 2x 

 

His love endures forever… (herhaal) 

Sing praise, sing praise (2x)  

 

Refrein 2 (1 toon hoger, stemmen verschuiven, 2x): 

Forever You are faithful, 

Forever You are strong. 

Forever You are with us, 

Forever and ever. 

 

Forever… forever. 
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Zijn  lief-  de  duurt voor eeu-   wig,           kom      prijs______           zijn 

Zijn 

lief-   de     duurt voor eeu-        wig. 

naam,_____            kom      prijs__________             zijn___      naam._____ 
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Voor eeu-        wig     is           zijn      lief-         de,      voor eeu-     wig      is         zijn kracht. 

Voor eeu-       wig         is           Hij          bij            ons,       voor eeu-    wig,       voor eeu- 

wig.    Voor eeuw-            wig         en eeu-         wig._________ 

Zijn       lief-    de     duurt voor eeu-        wig,                 zijn             wig.           Kom 

Voor eeu- wig. 
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Forever / Voor eeuwig 
 

Chris Tomlin / Opwekking 620 

Nederlandse tekstversie 

 

1. Prijs God, de Heer die ons leven is, 

Zijn liefde duurt voor eeuwig. 

Prijs Hem die goed en vergevend is, 

Zijn liefde duurt voor eeuwig. 

Kom, prijs Zijn naam. 

 

2. Zijn trouwe hand en Zijn arm vol kracht, 

Zijn liefde duurt voor eeuwig. 

Het offer dat ons nieuw leven bracht, 

Zijn liefde duurt voor eeuwig. 

Kom, prijs Zijn naam (2x) 

 

Refrein:  

Voor eeuwig is Zijn liefde, 

Voor eeuwig is Zijn kracht. 

Voor eeuwig is Hij bij ons, 

voor eeuwig, voor eeuwig 

en eeuwig. 

 

3. Van zonsopgang tot zonsondergang, 

Zijn liefde duurt voor eeuwig. 

Hij is onze kracht ons leven lang, 

Zijn liefde duurt voor eeuwig. 

Kom, prijs Zijn naam (2x) 

 

Refr. (2x) 

 

Zijn liefde duurt voor eeuwig… (herhaal) 

Kom, prijs zijn naam (2x) 

 

Refrein 2 (1 toon hoger, stemmen verschuiven, 2x): 

Voor eeuwig is Uw liefde. 

Voor eeuwig is Uw kracht. 

Voor eeuwig bent U bij ons. 

Voor eeuwig, voor eeuwig 

 

en eeuwig… voor eeuwig. 
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