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Weet je dat de lente komt (OTH 437)

Opwekking 213

Ik wil zingen van mijn Heiland, van Zijn liefde,
wonder groot,
Die Zichzelve gaf aan't kruishout, en mij redde
van de dood.

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente
komt
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel
fluit
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente
komt
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer weer.
Uit een blinkend stromen, daalde d’engel af,
heeft de steen genomen, van ’t verwonnen
graf:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.

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
'k Wil mijn dier'bre Heiland prijzen, spreken
van Zijn grote kracht,
Hij kan overwinning geven over zond' en
satans macht.
Refrein
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.
Refrein

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus
leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf
gedaan
Maar na drie donkere dagen is Hij weer
opgestaan
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus
leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus
leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

Zie hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen, in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijde en
welgezind,
en zegt telkens kere, Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In zijn goddelijk wezen, is zijn glorie groot;
niets heb ik te vrezen, in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.
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Geprezen zij de Heer
die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder
troost en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren
vast in handen heeft.

Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn shalom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Refrein:
Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat zijn
hand begon. Halleluja.
Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld
op Zich nam.
Verdreven is de schaduw
van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuisgebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder:
alles is volbracht.
Refrein
Hij doet ons dankbaar
schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis,
dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst
een heerlijk vergezicht.
Refrein

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn shalom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:
Jezus komt in heerlijkheid,
zijn shalom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

