
Opwekking 705 – Toon mijn liefde. 
 
Aan de maaltijd wordt het stil, 
 als de meester knielen wil, 
 en vol liefde als een knecht, 
 elk apart de voeten wast en zegt: 
 Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
 dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
 Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
 dit is wat de wereld ziet van Mij 
 Als je Mij gaat volgen 
 
-Refrein- 
 Toon mijn liefde, aan de ander 
 dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 
 Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
 dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad. 
 
In de wereld wordt het stil, 
 als wij doen wat Jezus wil 
 en gaan dienen als een knecht, 
 zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei: 
 Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
 dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
 Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
 dit is wat de wereld ziet van Mij 
 Als je Mij gaat volgen 
 
-Refrein- 
 
Opwekking 706 – Zie hoe Jezus lijdt voor mij: 
 
Zie hoe Jezus lijdt voor mij, 
 aan het kruis de dood nabij. 
 Die voor mij het oordeel draagt, 
 Hij die tot zonde wordt gemaakt. 
 Wat een offer – Hij voor mij! 
 Wie wil worden zoals Hij? 
 Zoveel pijn, ongerechtigheid, 
 is op Hem die voor mij strijdt. 
 
Zie hoe Jezus biddend strijdt, 
 met de pijn, verlatenheid. 
 Zo alleen, verwond, roept Hij: 
 Mijn God, waarom verlaat U Mij? 
 Zie wat Jezus heeft gedaan, 
 in Zijn lijden heeft doorstaan. 
 Zoveel liefde verwondert mij, 
 niemand heeft zo lief als Hij. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als de Heer Zijn leven geeft, 
 vlucht de dag, de aarde beeft. 
 Zelfs de dood verliest haar macht 
 als Jezus roept: Het is volbracht! 
 Waarlijk, Hij is Zoon van God, 
 die voor ons gekruisigd wordt. 
 Door Zijn wonden genezen wij, 
 in Zijn dood maakt Hij ons vrij. 
 
Heel de schepping slaakt een zucht, 
 zij ontwaakt, het duister vlucht. 
 Jezus leeft, is opgestaan, 
 Hij roept ons uit de dood vandaan. 
 Juicht want Hij, mijn Here leeft, 
 Hij die overwonnen heeft. 
 Nooit meer tranen, en nooit meer pijn. 
 Nooit van God verlaten zijn. 
 
Juicht wat Hij, mijn Here leeft, 
 Hij die ons de toekomst geeft. 
 Nooit meer tranen, en nooit meer pijn. 
 Nooit van God verlaten zijn. 
 
JdH 571. O, liefde Gods, oneindig groot 
 
1. O, liefde Gods, oneindig groot, ver boven ons 
verstand; 
die zondaars weer een weg ontsloot, 
naar ’t hemels Vaderland! 
Daar toe zond God van ’s hemels troon, 
tot ’s mensen heil Zijn een’ge Zoon. 
Ja! Amen, ja! Op Golgotha, vond ’t mensdom weer 
genâ. 

Refrein: 
O, welk een vreugde, vreugde, vreugde, 
o, welk een vreugde, een kind van God te zijn. 
Welzalig die zich is bewust, dat Jezus vrede 
geeft en rust. 
Halleluja! Halleluja! Prijst God voor Zijn genâ. 
 

3.Wij prijzen tot in ’s hemels sfeer 
het Lam dat voor ons stierf; 
daar leggen w’ onze kronen neer 
voor Hem, Die z’ ons verwierf. 
Dan klinkt met harp en cymbelklank 
der zaal’gen lof en blijde dank. 
Halleluja! Halleluja! Prijst God voor Zijn genâ. 

Refrein: 
  



ELB 184 
 
1. Ik wandel in het licht met Jezus, 
 Het donk're dal ligt achter mij, 
 En 'k weet mij in zijn trouw geborgen, 
 Welk een liefdevolle vriend is Hij. 
 
 2. Ik wandel in het licht met Jezus, 
 Geen duist're wolk bedekt de zon,  
 En 'k kan niet anders, 'k moet Hem prijzen, 
 Die de zonde in mij overwon. 
 
 3. Ik wandel in het licht met Jezus,  
 Mijn ziel is Hem gans toegewijd, 
 Met Hem verrezen tot nieuw leven,  
 Volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid. 
 
 4. Ik wandel in het licht met Jezus, 
 O mocht ik zelf een lichtje zijn, 
 Dat straalt te midden van de wereld, 
 Die gebukt gaat onder zorg en pijn. 
 
 Koor: Ik wandel in het licht met Jezus, 
 En 'k luister naar zijn dierb're stem, 
 En niets kan m'ooit van Jezus scheiden, 
 Sinds ik wandel in het licht met Hem. 
 
Opwekking 462 - Aan uw voeten Heer 
 
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats 
 Daarom kniel ik neer bij U 
 Om bij U te zijn is de grootste eer, 
 Daarom buig ik mij voor U. (2x) 
 
 Ja ik verkies nu om bij U te zijn, 
 en om naar U te luisteren. 
 In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 
 kom ik nu tot U, o Heer. 
 
 Aan uw voeten Heer.. 
 
 Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn, 
 hier in een plaats van aanbidding, 
 in Geest en waarheid samen één te zijn, 
 in aanbidding voor U. 
 
 Aan uw voeten Heer.. 
 
 Zoals een vader die zijn kind omarmt, 
 ja zo omarmt U ook mij. 
 U bent een Vader die vertroost en beschermt. 
 En ik kom tot rust bij U. 
 En ik kom tot rust bij U. 
 En ik kom tot rust bij U. 
 
 
 

Opwekking 334 – Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
 
Hieronder de volledige tekst van Opwekking 334 – 
Heer, uw licht en uw liefde schijnen: 
 
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen 
 waar U bent zal de nacht verdwijnen 
 Jezus licht van de wereld vernieuw ons 
 levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons 
 schijn in mij, schijn door mij 
 
(refrein) 
 kom Jezus kom 
 vul dit land met Uw heerlijkheid 
 kom heilge geest stort op ons Uw vuur 
 zend Uw rivier 
 laat Uw heil heel de aard vervullen 
 spreek Heer Uw woord dat het licht overwint 
 
Heer ik wil komen in Uw nabijheid 
 uit de schaduwen in Uw heerlijkheid 
 door het bloed mag ik U toebehoren 
 leer mij toets mij Uw stem wil ik horen 
 schijn in mij, schijn door mij 
 
(rerein) 
 kom Jezus kom 
 vul dit land met Uw heerlijkheid 
 kom heilge geest stort op ons Uw vuur 
 zend Uw rivier 
 laat Uw heil heel de aard vervullen 
 spreek Heer Uw woord dat het licht overwint 
 
staan wij oog in oog met U Heer 
 daalt Uw stralende licht op ons neer zichtbaar 
tastbaar word U in ons leven 
 U volmaakt wie volkomen zich geven 
 schijn in mij, schijn door mij 
 
(refrein) 
 kom Jezus kom 
 vul dit land met Uw heerlijkheid 
 kom heilge geest stort op ons uw vuur 
 zend Uw rivier 
 laat Uw heil heel de aard vervullen 
 spreek Heer Uw woord dat het licht overwint 


