
Hallelujah to the King 
 
Come, let us shout rejoicing. 
Now let us sing! 
Let's lift our hands before the King. 
Come, let us bow before Him 
Now, let us praise! 
Let's give all glory to His name! 
 
[Chorus] 
Hallelujah to the King of Glory! 
Hallelujah to the Lord of Lords! 
Hallelujah to the God of Israel 
for He reigns forevermore! 
Hallelujah to the King of Glory! 
Hallelujah to the Lord of Lords! 
Hallelujah to the God of Israel 
for He reigns forever 
reigns forevermore! 
 
Come, let us shout rejoicing. 
Now let us sing! 
Let's lift our hands before the King. 
Come, let us bow before Him 
Now let us praise! 
Let's give all glory to His name! 
 
[Chorus] 
 
He reigns forevermore!       } 
He reigns forevermore!       } 
He reigns forevermore!       }  3x 
He reigns forever,                 } 
reigns forevermore!             } 
 
Hallelujah to the King of Glory! 
Hallelujah to the Lord of Lords! 
Hallelujah to the God of Israel 
for He reigns forevermore! 
Hallelujah to the King of Glory! 
Hallelujah to the Lord of Lords! 
Hallelujah to the God of Israel! 
for He reigns forever, 
reigns forever, 
reigns forevermore! 

Halleluja voor de Koning 
 
Kom, laat ons juichen van blijdschap. 
Laten we nu zingen! 
Laten we onze handen opheffen voor de Koning. 
Kom, laten we ons voor Hem buigen 
Nu, laten we aanbidden! 
Geef Zijn naam alle glorie! 
 
[Refrein] 
Halleluja voor de Koning der Glorie! 
Halleluja voor de Here der Heren! 
Halleluja voor de God van Israel 
want Hij regeert tot in eeuwigheid! 
Halleluja voor de Koning der Glorie! 
Halleluja voor de Here der Heren! 
Halleluja voor de God van Israel 
want Hij regeert voor eeuwig 
regeert tot in eeuwigheid! 
 
Kom, laat ons juichen van blijdschap. 
Laten we nu  zingen! 
Laten we onze handen opheffen voor de Koning. 
Kom, laten we ons voor Hem buigen 
Nu, laten we aanbidden! 
Geef Zijn naam alle glorie! 
 
[Chorus] 
 
Hij regeert tot in eeuwigheid!       } 
Hij regeert tot in eeuwigheid!       } 
Hij regeert tot in eeuwigheid!       }  3x 
Hij regeert voor eeuwig,                 } 
regeert tot in eeuwigheid!             } 
 
Halleluja voor de Koning der Glorie! 
Halleluja voor de Here der Heren! 
Halleluja voor de God van Israel 
want Hij regeert tot in eeuwigheid! 
Halleluja voor de Koning der Glorie! 
Halleluja voor de Here der Heren! 
Halleluja voor de God van Israel 
want Hij regeert voor eeuwig 
regeert voor eeuwig 
regeert tot in eeuwigheid! 
 
 

 


