
 Nearer, my God, to Thee 
 
Solo (Engelse deel) 
 
Nearer my God, to Thee,  
nearer to Thee . 
E'en though it be a cross  
that raiseth me.  
 
There let the way appear,  
steps unto heaven . 
All that Thou sendest me,  
in mercy given. 
 
Still all my song shall be  
Nearer my God, to Thee,  
Nearer, my God, to Thee,  
Nearer to Thee.  
 
Though like the wanderer,  
the sun gone down, 
darkness be over me,  
my rest a stone. 
 
Angels to beckon me  
Nearer, my God, to Thee,  
Nearer, my God, to Thee,  
Nearer to Thee.  
 
Or if on joyful wing,  
cleaving the sky,  
sun, moon, and stars forgot,  
upward I fly.  
 
Harmonieën 
 
In articulo mortis  
caelitus mihi vires.  
Deo adjuvante non timendum  
in perpetuum.  
Dirige nos Domine  
ad augusta per angusta.  
Sic itur ad astra excelsior,  
excelsior, excelsior,  
excelsior, excelsi-  
 
All my song shall be  
Nearer my God, to Thee,. 
Dirige nos Domine  
ad augusta per angusta.  
Sic itur ad astra excelsior!  
 

Dichter, mijn God, tot U 
 
Solo (Engelse deel) 
 
Dichter mijn God, tot U, 
dichter tot U. 
Zelfs als is het een kruis 
dat me heeft opgewekt. 
 
Laat daar de weg verschijnen, 
stappen naar de hemel. 
Alles wat Gij me zendt, 
in genade gegeven. 
 
Nog steeds zal mijn lied zijn 
Dichter mijn God, tot U, 
Dichter mijn God, tot U 
Dichter tot U. 
 
Hoewel net als de doler, 
de ondergane zon, 
laat duisternis boven me zijn, 
mijn rust een steen. 
 
Engelen om me te wenken 
Dichter mijn God, tot U, 
Dichter mijn God, tot U 
Dichter tot U, 
 
Of als op een vrolijke vleugel , 
splijtend de hemel, 
zon, maan en sterren vergeten,  
naar boven vlieg ik. 
 
Harmonieën 
 
Op het moment van overlijden 
komt mijn kracht van de hemel. 
Met Gods hulp hoef je niet te vrezen 
tot in eeuwigheid. 
Leid ons, o God, 
naar hoge plaatsen langs smalle wegen 
Zo is het pad naar de sterren omhoog 
omhoog, omhoog, 
omhoog, omhoog. 
 
Al mijn liederen zullen zijn, 
Nader mijn God, tot U. 
Leid ons, o God, 
naar hoge plaatsen langs smalle wegen 
Zo is het pad naar de sterren omhoog!  
 



In articulo mortis  
caelitus mihi vires.  
Deo adjuvante non timendum  
in perpetuum.  
Dirige nos Domine  
ad augusta per angusta.  
Sic itur ad astra excelsior,  
excelsior, excelsior,  
excelsior, excelsi-  
 
Angels to beckon me  
Nearer, my God, to Thee,  
Dirige nos Domine  
ad augusta per angusta.  
Sic itur ad astra excelsior!  
excelsior, excelsior,  
excelsior, excelsior,  
excelsior, excelsior,  
 

Op het moment van overlijden 
komt mijn kracht van de hemel. 
Met Gods hulp hoef je niet te vrezen 
tot in eeuwigheid. 
Leid ons, o God, 
naar hoge plaatsen langs smalle wegen 
Zo is het pad naar de sterren omhoog 
omhoog, omhoog, 
omhoog, omhoog. 
 
Engelen om me te wenken 
Dichter mijn God, tot U, 
Leid ons, o God, 
naar hoge plaatsen langs smalle wegen 
Zo is het pad naar de sterren omhoog 
omhoog, omhoog, 
omhoog, omhoog, 
omhoog, omhoog. 
 

 
 


