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Op Toonhoogte 104 
Mijn Jezus, ik hou van U  
 
Mijn Jezus, ik hou van U, ik noem U mijn vriend. 
Want U nam de straf op U die ik had verdiend. 
De grote Verlosser, mijn Redder bent U; 
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 
 
Mijn Jezus, ik hou van U, want U hield van mij. 
Toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij. 
Voor mij de genade, een doornenkroon voor U. 
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 
 
Ik zal van U houden in leven en dood. 
En ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood. 
Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U: 
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 
 
Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom, 
dan buig ik mij vóór U, in uw heiligdom. 
Gekroond met uw heerlijkheid, zal 'k zingen voor U: 
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu, 
maar nooit zoveel als nu. 
 

 

Johannes de Heer 657 
Ik wil zingen van mijn Heiland  
 
Ik wil zingen van mijn Heiland, 
van zijn liefde, wondergroot, 
die Zichzelve gaf aan 't kruishout 
en mij redde van de dood. 
 
 

Refrein: 
 Zing, o zing van mijn Verlosser. 
Met zijn bloed kocht Hij ook mij: 
Aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij. 
 
'k Wil het wonder gaan verhalen, 
hoe Hij op Zich nam mijn straf. 
Hoe in liefde en genade 
Hij 't rantsoen gewillig gaf. 
 
Refrein: 
Zing, o zing van mijn Verlosser. 
Met zijn bloed kocht Hij ook mij: 
Aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij. 
 
'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen, 
spreken van zijn grote kracht. 
Hij kan overwinning geven 
over zond' en satans macht. 
 
Refrein: 
Zing, o zing van mijn Verlosser. 
Met zijn bloed kocht Hij ook mij: 
Aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij. 
 
Ik wil zingen van mijn Heiland, 
hoe Hij smarten leed en pijn, 
om mij 't leven weer te geven, 
eeuwig eens bij Hem te zijn. 
 
 
 
 
 
 

Zondagmiddag 14 februari 2015 
 
 
Opwekking 167  
Samen in de naam van Jezus 
 
Samen in de naam van Jezus 
Heffen wij een loflied aan 
Want de geest spreekt alle talen 
En doet ons elkaar verstaan 
Samen bidden, samen zoeken 
Naar het plan van onze heer 
Samen zingen en getuigen 
Samen leven tot zijn eer 
 
Heel de wereld moet het weten 
Dat God niet veranderd is 
En zijn liefde als een lichtstraal 
Doordringt in de duisternis 
De weg van god is niet te keren 
Omdat hij er over waakt 
En de geest verbreekt de grenzen 
Die door mensen zijn gemaakt 
 
Prijs de Heer 
De weg is open 
Naar de Vader naar elkaar 
Jezus Christus, triomfator, mijn verlosser, middelaar 
Vader met geheven handen 
Breng ik u mijn dank en eer 
Het is uw Geest die mij doet zeggen 
Jezus Christus is de Heer 
 
Vader met geheven handen 
Breng ik u mijn dank en eer 
Het is uw Geest die mij doet zeggen 
Jezus Christus is de Heer 


