
Thanks be to our God 
 
For the road that leads from darkness into light, 
for the hope that rescues us from endless night, 
for the grace that covers sin, 
at the door where life begins, 
for salvation reaching in to guide us through, 
thanks be to our God. 
 
For the healing that no mortal can explain, 
for deliverance that breaks the sinner's chains, 
for the strength to carry on, 
and forgiveness great and strong, 
and the promise of Your mercies ever new, 
thanks be to our God. 
 
[Chorus] 
Hallelujah, everlasting songs will rise 
for all You've done. 
Hallelujah. Hallelujah. 
Thanks be to our God. 
 
For the emptiness that cries out to be filled, 
for the promise that Your word is deeper still, 
for the longing and the need  
to have more of You in me, 
because nothing satisfies the way You do,  
thanks be to our God. 
 
Hallelujah, everlasting songs will rise 
for all You've done. 
Hallelujah. Hallelujah. 
Thanks be to our God! 
 
For the mysteries beyond the veil of death, 
for the peace that opens with our closing breath; 
when our struggles pass away  
and we finally see Your face 
and a greater glory rises into view, 
thanks be to our God. 
 
Hallelujah, everlasting songs will rise 
for all You've done. 
Hallelujah. Halleluja. 
Thanks be to our God! 
 
Thanks be to our God! 
 

Dank zij aan onze God 
 
Voor de weg die leidt van duisternis naar licht, 
voor de hoop die ons redt van een eindeloze nacht, 
voor de genade die zonde bedekt, 
bij de deur waar het leven begint, 
voor redding die zich uitstrekt om ons te leiden, 
dank zij aan onze God. 
 
Voor de genezing die geen sterveling kan uitleggen, 
voor bevrijding die de ketens van de zondaar verbreekt, 
voor de kracht om door te gaan, 
en vergeving groot en sterk, 
en de belofte van uw zegeningen steeds weer, 
dank zij aan onze God. 
 
[Refrein ] 
Halleluja, eeuwigdurende liederen zullen opstijgen 
voor alles wat U hebt gedaan. 
Halleluja. Halleluja. 
Dank zij aan onze God. 
 
Voor de leegte die schreeuwt om gevuld te worden, 
voor de belofte dat Uw woord nog dieper is, 
voor het verlangen en de behoefte 
om meer van U in mij te hebben, 
omdat niets meer voldoening geeft dan U doet, 
dank zij aan onze God. 
 
Halleluja, eeuwigdurende liederen zullen opstijgen 
voor alles wat U hebt gedaan. 
Halleluja. Halleluja. 
Dank zij aan onze God! 
 
Voor de mysteries voorbij de sluier van de dood, 
voor de vrede die opent met onze laatste adem, 
wanneer onze worstelingen voorbij gaan 
en we eindelijk Uw gezicht zien 
en grotere glorie in zicht komt, 
dank zij aan onze God. 
 
Halleluja, eeuwigdurende liederen zullen opstijgen 
voor alles wat U hebt gedaan. 
Halleluja. Halleluja. 
Dank zij aan onze God! 
 
Dank zij aan onze God! 
 

 


