
Children of God 
 
Praise to the Father  
of our Lord, Jesus Christ. 
Our God and our King,  
to Him we will sing. 
In His great mercy,  
He has given us life. 
Now we can be called  
the children of God. 
 
Great is the Love  
that the Father has given us 
He has delivered us,  
He has delivered us. 
 
Chorus: 
Children of God,  
sing your song and rejoice 
for the love that He has given us all. 
Children of God,  
by the blood of His Son 
we have been redeemed  
and we can be called:   
Children of God. 
Children of God. 
 
A mystery is revealed to the universe;  
the Father above has proven His love. 
Now we are free  
from the judgment that we deserve 
and so we are called  
the children of God. 
 
Great is the Love  
that the Father has given us 
He has delivered us,  
He has delivered us. 
 
[Chorus] 
 
We are the saints. 
We are the children. 
We’ve been redeemed. 
We’ve been forgiven. 
 
[Chorus] 
 

Kinderen van God 
 
Lof aan de vader  
van onze Heer, Jezus Christus. 
Onze God en onze Koning,  
Hem zullen we toezingen.  
In zijn grote genade,  
heeft Hij ons leven gegeven. 
Nu kunnen we de kinderen van God  
worden genoemd. 
 
Groot is de Liefde  
die de Vader ons heeft gegeven  
Hij heeft ons verlost, 
Hij heeft ons verlost. 
 
Refrein: 
Kinderen van God,  
zing je lied en wees blij  
vanwege de liefde die hij ons allen heeft gegeven.  
Kinderen van God,  
door het bloed van Zijn Zoon  
zijn wij verlost  
en kunnen we worden genoemd:  
Kinderen van God. 
Kinderen van God. 
 
Een mysterie wordt onthuld aan het heelal;  
de Vader hierboven heeft Zijn liefde bewezen. 
Nu zijn wij vrij  
van het oordeel dat we verdienen  
en hierdoor worden wij  
de kinderen van God genoemd. 
 
Groot is de liefde  
die de Vader ons heeft gegeven  
Hij heeft ons verlost, 
Hij heeft ons verlost. 
 
[Refrein] 
 
Wij zijn de heiligen.  
Wij zijn de kinderen.  
Wij zijn verlost. 
Wij zijn vergeven. 
 
[Refrein] 
 

 
 


