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Opwekking 125 

1. Heer, ik kom tot U, 

hoor naar mijn gebed. 

Vergeef mijn zonden nu, 

en reinig mijn hart. 

 

2. Met uw liefde, Heer, 

kom mij tegemoet, 

nu ik mij tot U keer, 

en maak alles goed. 

 

3. Zie mij voor U staan, 

zondig en onrein. 

O, Jezus raak mij aan, 

van U wil ik zijn. 

 

4. Jezus op uw woord, 

vestig ik mijn hoop. 

U leeft en U verhoort 

mijn bede tot U. 

 

Opwekking 733 

1. De zon komt op, maakt de morgen 

wakker; 

mijn dag begint met een lied voor U. 

Heer, wat er ook gebeurt 

en wat mij mag overkomen, 

laat mij nog zingen als de avond valt. 

 

Refrein: 

Loof de Heer, o mijn ziel. 

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit; 

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

 

2. Heer, vol geduld toont U ons Uw 

liefde. 

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 

tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

 

(Refrein) 

 

3. En op die dag, als mijn kracht 

vermindert, 

mijn adem stokt en mijn einde komt, 

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

 

(Refrein 2x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enige gezangen 2 

1. Mijn ziel verheft Gods eer; 

Mijn geest mag blij den Heer', 

Mijn Zaligmaker noemen, 

Die, in haar lagen staat, 

Zijn dienstmaagd niet versmaadt, 

Maar van Zijn gunst doet roemen. 

 

3. Hoe heilig is Zijn Naam! 

Laat volk bij volk te zaam 

Barmhartigheid verwachten; 

Nu Hij de zaligheid, 

Voor die Hem vreest, bereidt, 

Door al de nageslachten. 

7. Zijn goedheid klom ten top 

Hij nam Zijn Isrel op, 

Naar 't heil, Zijn knecht beschoren; 

Gelijk Hij, ons ten troost, 

Aan Abram en zijn kroost 

Voor eeuwig had gezworen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


