
Opwekking 268 
Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 
 
refrein 
Zie onze God, de Koning-knecht 
Hij heeft zijn leven afgelegd 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen iedere dag 
gedragen door 
zijn liefd’en kracht. 
 
En in de tuin van de pijn 
verkoos Hij als een lam te zijn, 
verscheurd door angst en verdriet 
maar toch zei Hij : íšw wil geschied’ 
 
(refrein) 
 
Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard’en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De Man, die onze zonden droeg. 
(refrein) 
 
Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er ned’rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
(refrein) 
 
Op toonhoogte 402 
(refrein) 
God kent jou 
vanaf het begin 
helemaal van buiten  
en van binnenin 
Hij kent al je vreugde 
en al je verdriet, 
want Hij ziet de dingen  
die een ander niet ziet 
 
(refrein) 
 
en weet je wat zo mooi is 
bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn 
want Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou en mij 
 
Opwekking 689 
Spreek, o Heer, door uw heilig woord, 
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. 
Zaai uw woord, plant het diep in ons, 
en verander ons naar uw evenbeeld, 
zodat Christus licht in ons zichtbaar is, 
onze daden maakt tot getuigenis. 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons, 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 

 
Leer ons Heer, uw volmaakte weg, 
echte need'righeid en gehoorzaamheid. 
Toets ons hart en ons denken nu, 
in het heilig vuur van uw zuiverheid. 
In geloof zien wij dan uw majesteit, 
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. 
Woord van hoop, dat ons leven deed, 
overwinning geeft over ongeloof. 
 
Spreek, o Heer, maak ons denken 
nieuw, 
laat de diepten zien van uw plan met 
ons. 
Woord dat klonk voor de tijd begon, 
onze vaste grond tot in eeuwigheid. 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
al wat U belooft, wordt eens 
werk'lijkheid. 
 
Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk, 
en uw scheppingswerk tot uw 
heerlijkheid. 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
al wat U belooft, wordt eens 
werk'lijkheid. 
 
Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk 
en uw scheppingswerk tot uw 
heerlijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 
 
Opwekking 27 
Leid mij, Heer, o machtig Heiland 
door dit leven aan uw hand. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
wees mijn Gids in 't barre land. 
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer, 
vul mij met uw Geest steeds meer. 

Laat mij zijn een Godsgetuige, 
sprekend van U meer en meer. 
leid mij steeds door uwe liefde, 
groeiend naar uw beeld, o Heer. 
Brood des levens, Brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U, 
voed mij dat ik groei naar U. 
Laat door mij uw levend water 
vloeien als een klare stroom. 
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later 
dat uw Geest over allen koom'. 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht. 
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer. (2x) 
Brood des levens, Brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U. (2x) 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus in uw kracht. (2x) 
 


