
 
 
Opwekking 614, Uw genade is mij genoeg. 
 
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem, 
met een kruis op zijn rug, 
en een doornenkroon. 
Hoor de menigte schreeuwt en roept: 
‘Kruisigt Hem!’ 
Zo gaf God zijn eigen Zoon. 
 
Zie het Lam aan het kruis 
daar op Golgotha, 
als de koning der Joden wordt hij veracht. 
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan 
als hij roept: ‘Het is volbracht’. 
 
-Refrein- 
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg. 
 
In het rijk van de dood is Hij neergedaald. 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. 
Maar de steen van het graf is 
nu weggehaald, 
Jezus leeft, Hij is opgestaan. 

 
-Refrein- 
 
En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid, 
met ontzag en respect 
kniel ik voor U neer. 
U bent Koning en God tot in eeuwigheid, 
U bent Jezus, de hoogste Heer. 
 
-Refrein- 
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg, 
uw genade is mij genoeg. 
 
 
 
 
 
Opwekking voor kinderen 176 
Namen van GOD 
 
U bent de God die mij leidt 
En mijn Vader voor altijd 
U bent de Redder 
Die voor mij op aarde kwam 
In elke naam die U heeft 
Wordt verteld hoeveel U geeft 
Om de mensen 
En wat op de aarde leeft 
 
U bent de God die mij leidt 
En mijn Vader voor altijd 
U bent de Redder 
Die voor mij op aarde kwam 
In elke naam die U heeft 
Wordt verteld hoeveel U geeft 
Om de mensen 
En wat op de aarde leeft 

 
Immanuël, God met ons 
U zal er zijn elke dag 
Immanuël, God met ons 
U zal er zijn elke dag 
 
U bent de God die mij leidt 
En mijn Vader voor altijd 
U bent de Redder 
Die voor mij op aarde kwam 
In elke naam die U heeft 
Wordt verteld hoeveel U geeft 
Om de mensen 
En wat op de aarde leeft 
 
Sterke Rots, Vredevorst 
U kwam bij ons als een kind 
Sterke Rots, Vredevorst 
U kwam bij ons als een kind 
Lam van God, hoogste Heer 
U stierf voor ons aan het kruis 
Lam van God, hoogste Heer 
U stierf voor ons aan het kruis 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opwekking 369, Door uw genade vader 
 
Door Uw genade, Vader, 
mogen wij hier binnengaan. 
Niet door rechtvaardige daden, 
maar door het bloed van het Lam. 
 
U roept ons in Uw nabijheid 
en dankzij Uw Zoon. 
Dankzij het bloed dat ons vrijpleit, 
komen wij voor Uw troon. 
 
Nooit konden wij zonder zonde 
voor u staan. 
Maar in Uw Zoon zijn wij schoon. 
Door het bloed van het Lam. 
 
Door Uw genade, Vader, 
Mogen wij het binnengaan. 
Niet door rechtvaardige daden, 
Maar door het bloed van het Lam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opwekking 136, Abba, Vader. 
 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen, 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 


