
Call his name Jesus 
 
An angel came down to a virgin 
with a heavenly word. 
The name of a beautiful promise 
for a fallen world. 
You will give birth to a Son, 
the Child of the Most Holy One. 
And they will call Him 
 
[Chorus] 
Wonderful, Counselor, Mighty God, 
Everlasting Father! 
But one name will stand  
high above all the rest, Jesus, Jesus!  
There’s only one name  
every tongue shall confess, Jesus!  
Call His name Jesus! 
 
There’s no other name that can save us,  
no other name. 
No other lord can redeem us,  
He’s the only way! 
For a Child has been given for us, 
a gift from the Father above. 
And they will call Him 
 
[Chorus] 
 
Salvation, healing and grace 
in the name above all names! 
Call His name Jesus!  
Call His name Jesus! 
 
He will be a tower of strength  
for the righteous! 
Mighty refuge from the storm that rages. 
Every knee shall bow,  
every tongue will cry out! 
 
Jesus! Jesus! Call His name Jesus 
Call His name Jesus, Jesus! 
 
[Chorus] 
 
Salvation, healing and grace  
in the name above all names!  
Call His name Jesus! 
Call His name Jesus! 
 
Call His name Jesus! 

Roep zijn naam, Jezus  
 
Een engel daalde neer naar een maagd 
met een hemels woord. 
De naam van een prachtige belofte 
voor een gevallen wereld. 
Je zal een Zoon ter wereld brengen. 
het Kind van de Allerheiligste. 
En ze zullen Hem noemen 
 
[Refrein] 
Wonderbare, Raadsman, Machtige God,  
Eeuwige Vader. 
Maar één naam zal  
hoog boven de rest staan, Jezus, Jezus!  
Er is maar één naam, 
die elke tong zal belijden, Jezus.  
Roep zijn naam Jezus! 
 
Er is geen andere naam die ons kan redden,  
geen andere naam. 
Geen andere heer kan ons verlossen,  
Hij is de enige manier! 
Want een Kind is ons gegeven, 
een geschenk van de Vader hierboven. 
En zij zullen hem noemen: 
 
[Refrein] 
 
Verlossing, genezing en genade 
in de naam boven alle namen! 
Roep zijn naam Jezus!  
Roep zijn naam Jezus! 
 
Hij zal een toren van kracht voor de rechtvaardigen 
zijn! 
Machtige redding voor de storm die raast. 
Elke knie zal zich buigen,  
elke tong zal het uitroepen: 
 
Jezus! Jezus! Roep Zijn naam: Jezus! 
Roep zijn naam, Jezus, Jezus! 
 
[Refrein] 
 
Verlossing, genezing en genade 
in de naam boven alle namen! 
Roep zijn naam Jezus!  
Roep zijn naam Jezus! 
 
Roep zijn naam Jezus! 

 


