OTH 403
'k heb Jezus nodig, heel mijn leven.
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag.
In m'n handel, in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k heb Hem nodig, dag aan dag.
'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven.
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag.
In m'n handel, in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k wil Hem volgen, dag aan dag.
ZG Lied 142
1.
Blijft hier en waakt met Mij!
Nu is de dood nabij,
nooit was Ik zo bedroefd en bang.
Blijft wakker om te bidden
totdat Ik in uw midden straks wederkom het duurt niet lang.
2.
Blijft hier en waakt met Mij!
O, ging aan Mij voorbij
de beker die Ik drinken moet!
Maar als Gij wilt, mijn Vader,
treed Ik gewillig nader,
dan smaakt het allerzuurste zoet.

Opw 226
Ik wil zingen van mijn Heiland, van Zijn liefde,
wonder groot,
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
'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

DNP Psalm 51
1. Heb medelijden God! Ik roep U aan
omdat uw hart gevuld is met genade.
Wis alle zonden weg, omdat mijn daden
mij als een grote last voor ogen staan.
Wat ik gedaan heb is ontstellend slecht.
Ik heb mij tegen U, o God, misdragen.
Welk vonnis U ook velt, het is terecht.
Ten einde raad wil ik vergeving vragen.
5. Door offers worden schulden niet voldaan.
In dode dieren schept U geen behagen.
U neemt ons hart, gebroken en verslagen,
genadig als een offergave aan.
Bouw Sion op in al zijn oude pracht.
Daar wordt het offer, rein en ongeschonden,
weer naar de eisen van uw wet gebracht.
Zonder gebrek draagt het voor ons de zonden.

