
When we’re lost, God is light

He’ll be with us through the night

Cause He loves us

When we’re sad, and need to cry

He will sing a lullaby

Cause He loves us

From the rising of the sun

After every day is done

Even through the dark of night

God is with us all the time

When we fall and make mistakes

God will cover us with grace

Cause He loves us

Even if we run away

He’ll come find us just to say

How He loves us

From the rising of the sun

After every day is done

Even through our darkest night

God is with us all the time

Everything that’s on the earth

Land and sky, and flowers, & birds

They’re all singing God’s love song

And we can sing along

Every moment, Every day

Everywhere in every way

God loves us

Als we verdwaald zijn, is God licht

Hij zal de hele nacht bij ons zijn

Omdat Hij van ons houdt

Als we verdrietig zijn en moeten huilen

Hij zal een slaapliedje zingen

Omdat Hij van ons houdt

Van het opkomen van de zon

Nadat elke dag voorbij is

Zelfs door het donker van de nacht

God is altijd bij ons

Wanneer we vallen en fouten maken

God zal ons met genade bedekken

Omdat Hij van ons houdt

Zelfs als we weglopen

Hij zal ons komen zoeken alleen maar om te zeggen

Hoe hij van ons houdt

Van het opkomen van de zon

Nadat elke dag voorbij is

Zelfs door onze donkerste nacht

God is altijd bij ons

Alles wat op aarde is

Land en lucht, en bloemen en vogels

Ze zingen allemaal Gods liefdeslied

En we kunnen meezingen

Elk moment, elke dag

Overal op elke manier

God houdt van ons

He Loves Us
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