
Opwekking  268 - Hij kwam bij ons 
heel gewoon 

 

1.   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. 
 
2.  En in de tuin van de pijn  
verkoos Hij als een lam te zijn, 
verscheurd door angst en verdriet  
maar toch zei Hij : Uw wil geschied' 
 
(refrein) 
 
3.  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) 

 
 
 
 
 
 

 

Opwekking 125 - Heer, ik kom tot U 
 
Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu, 
en reinig mijn hart. 
 
Met uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 
 
Zie mij voor U staan, 
zondig en onrein. 
O, Jezus raak mij aan, 
van U wil ik zijn. 
 
Jezus op uw woord, 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opwekking 222 - Doorgrond mijn hart 
 
Doorgrond mijn hart, 
en ken mijn weg, o Heer. 
Beproef m'en zie wat niet is tot uw eer. 
Is soms de weg, 
die 'k ga niet goed voor mij? 
Leid m'op de eeuw'ge weg, 
Heer, maak mij vrij! 
 
O Heer, heb dank,  
'k mag toch de uwe zijn. 
Uw dierbaar bloed wast mij van zonden 
rein. 
Doop mij met vuur, 
opdat 'k mij niet meer schaam. 
'k Wil leven Heer,  
tot eer van uwe naam. 
 
Zie Heer, hier ben 'k, 
maak mij een vat voor U, 
woon in mijn hart, 
vernieuw het, doe het nu. 
Verbreek mijn wil, 
maak m'ook van hoogmoed vrij. 
'k Wil in U blijven Heer, blijf Gij in mij. 
 
O, heil'ge Geest,  
kom tot uw heerschappij, 
schenk een herleving  
en begin bij mij. 
Zegen uw volk, 
maak 't als een bruid bereid, 
wachtend op Jezus' komst in heerlijkheid. 


