
 
 
Lied Jezus zegt: Wees oprecht – Elly & Rikkert 
Jezus zegt: wees oprecht, wanneer je mij je hart geeft 
Als je echt alles zegt, alles wat in je hart leeft 
Dan zal ik vergeven, wat je hebt gedaan 
Ik wil in jouw leven altijd naast je staan 
 
Jezus zegt: wees oprecht, wanneer je mij je hart geeft 
Als je echt alles zegt, alles wat in je hart leeft 
Ik zal jou bevrijden, waar je ook mee tobt 
Maar ik kan niet bij je als je iets verstopt 
 
Jezus zegt: wees oprecht, wanneer je mij je hart geeft 
Als je echt alles zegt, alles wat in je hart leeft 
 
OTH 436 – Wat een vriend 
Wat een vriend, wat een vriend, 
want Hij droeg de straf die ik had verdiend. 
Hij nam van mij af alle schuld. 
Hij maakte mij vrij. 
 
Wat een held, wat een held, 
want Hij droeg het kruis dat ons nu vertelt: 
je bent welkom thuis bij de Heer. 
Hij maakte mij blij. 
 
Wat een God, wat een God, 
die zo aan ons dacht. 
Hij heeft dwars door de dood 
het leven gebracht en ik weet: 
 
er is niemand als Hij. 
Hij maakte mij vrij. 
Er is niemand als Hij. 
Hij maakte mij blij.  
 
 
 
 
 
 
 

Opwekking 298 - Hosanna 
Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge. 2x 
Heer, ons hart is vol lof. 
Wij verhogen uw naam. 
Wees verheven, o Heer mijn God, 
hosanna in de hoge. 
 
Glorie, glorie, glorie voor de Koning. 2x 
Heer, ons hart is vol lof. 
Wij verhogen uw naam. 
Wees verheven, o Heer mijn God, 
glorie voor de Koning. 
 
  



 
 
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. 
 
Lied 890 JDH – Is uw paspoort al getekend? 
Ieder uur, iedere stap brengt ons nader 
Bij de grens van  leven en dood 
Heeft de Heiland uw paspoort getekend 
Met Zijn bloed dat Hij reddend vergoot 
 
Nog is het tijd 
De Heer heeft genâ 
De toegang is vrij door Golgotha 
Jezus ging voor 
Hij wacht aan de grens 
Is uw paspoort getekend, o mens 
 
Gij kunt  zelf de tol niet betalen 
Zilver en goud verliest daar zijn macht 
Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang 
Tot het land waar de Heiland u wacht  
 
Nog is het tijd 
De Heer heeft genâ 
De toegang is vrij door Golgotha 

Jezus ging voor 
Hij wacht aan de grens 
Is uw paspoort getekend, o mens 
 
Het is nu het uur der beslissing 
Ieder toont dan zijn ware gezicht 
O, geloof in de Heiland Uw redder 
En Hij voert U naar ’t eeuwige licht 
 
Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang 
Tot het land waar de Heiland u wacht  
Tot het land waar de Heiland u wacht 
 
Opwekking 65 – Looft de Here, mijn ziel 
 
Loof de Here, mijn ziel (2x) 
en alles wat in mijn is 
zijn heilige naam. 


