
More than wonderful 
 
He promised us that He would be a counselor 
A Mighty God and the Prince of Peace 
He promised us that He would be a Father 
And that He would love us with a love that would 
not cease 
 
Well, I tried Him and I found His promises are true 
He's everything He said that He would be 
The finest words I know could not begin to tell 
Just what Jesus really means to me 
 
For He's more wonderful than my mind can 
conceive 
He's more wonderful than my heart can believe 
He goes beyond my highest hopes and fondest 
dreams 
He's everything that my soul ever longed for 
Everything He's promised and so much more 
More than amazing, more than marvelous 
More than miraculous could ever be 
He's more than wonderful, that's what Jesus is to 
me 
 
I stand amazed when I think that the King of glory 
Should come to dwell within the heart of man 
I marvel just to know He really loves me 
When I think of who He is, and who I am. 
 
 
For He's more wonderful than my mind can 
conceive 
He's more wonderful than my heart can believe 
He goes beyond my highest hopes and fondest 
dreams 
He's everything that my soul ever longed for 
Everything He's promised and so much more 
More than amazing, more than marvelous 
More than miraculous could ever be 
He's more than wonderful, that's what Jesus is to 
me 
 
He's everything that my soul ever longed for 
Everything He's promised and so much more 
More than amazing, more than marvelous 
More than miraculous could ever be! 
He's more than wonderful, more than wonderful, 
that's what Jesus is to me. More than wonderful 
 

Meer dan prachtig  
 
Hij beloofde ons dat Hij een raadgever zou zijn.  
Een machtige God en de prins van vrede.  
Hij beloofde ons dat Hij een vader zou zijn  
en dat Hij van ons zou houden met een liefde die 
niet zal ophouden.  
 
Ik probeerde Hem en ik ontdekte dat Zijn beloften 
waar waren. Hij is alles wat Hij zei dat Hij zou zijn. 
De fijnste woorden zouden niet kunnen 
omschrijven hoeveel Jezus voor mij betekent.  
 
Want Hij is prachtiger dan mijn gedachten kunnen 
omvatten.  
Hij is prachtiger dan mijn hart kan geloven.  
Hij gaat verder dan mijn hoogste hoop en mijn 
dierbaarste dromen.  
Hij is alles waar mijn ziel naar verlangt.  
Alles wat Hij beloofde en zoveel meer.  
Meer dan geweldig, meer dan verbazingwekkend, 
meer dan wonderbaar dan ooit zou kunnen zijn.  
Hij is prachtiger, dat is wat Jezus voor mij betekent.  
 
 
Ik sta er versteld van als ik eraan denk dat de 
koning van glorie in de harten van de mensen zou 
komen wonen. Ik verwonder me erover dat Hij 
echt van mij houdt, als ik eraan denk wie Hij is en 
wie ik ben.  
 
Want Hij is prachtiger dan mijn gedachten kunnen 
omvatten.  
Hij is prachtiger dan mijn hart kan geloven.  
Hij gaat verder dan mijn hoogste hoop en mijn 
dierbaarste dromen.  
Hij is alles waar mijn ziel naar verlangt.  
Alles wat Hij beloofde en zoveel meer.  
Meer dan geweldig, meer dan verbazingwekkend, 
meer dan wonderbaar dan ooit zou kunnen zijn.  
Hij is prachtiger, dat is wat Jezus voor mij betekent.  
 
 
Hij is alles waar mijn ziel naar verlangt.  
Alles wat Hij beloofde en zoveel meer.  
Meer dan geweldig, meer dan verbazingwekkend, 
meer dan wonderbaar dan ooit zou kunnen zijn.  
Hij is prachtiger, nog prachtiger, dat is wat Jezus 
voor mij betekent. Meer dan prachtig.  
 
 


