
 Stralen als de zon 

 

Dank Here Jezus, Gij hebt gebracht  

vergeving van zonden  

en satans macht hebt Gij gebroken,  

leven en dood zijn in Uw handen, 

Uw liefde is groot. 

 

Refrein: 

Dan zal ik stralen als de zon (dan zal ik stralen als de zon) 

want daar is Jezus de Levensbron (de Levensbron) 

dan zal ik stralen... (dan zal ik stralen...) 
in 't huis van mijn Heer, (in 't huis van mijn Heer) 

omdat ik Jezus mijn Heiland * * *  breng eer. 

 

Hier voor u leven, gaan in Uw licht  

mijn hart en mijn ogen  

op U gericht, schitt'ren voor Jezus, 

eren Uw naam, zingen U lof met  

de engelen saam. 

 

(Refrein) 

 

Zijn hier op aarde mijn dagen voorbij  

draag dan mijn geest Here  

U heel nabij dan zal ik leven  

eeuwig en vrij, thuis bij mijn Vader  

is plaats voor mij! 

 

(Refrein) 
Tekst:  R. de Jong    

Muziek: W. Appermont 
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