
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. 
 
Opwekking 710 – Gebed om zegen 
 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
 Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
 Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
 O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen; 
 ga mij niet voorbij. 
 Regen op mij met uw Geest, Heer, 
 Jezus, kom tot mij 
 als de Bron van leven, 
 die ontspringt, diep in mij. 
 Breng een stroom van zegen, 
 waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
 Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
 Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
 O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Vader, maak ons tot een zegen; 
 hier in de woestijn. 
 Wachtend op uw milde regen, 
 om zelf een bron te zijn. 
 Met een hart vol vrede, 
 zijn wij zegenend nabij. 
 Van uw liefde delend, 
 waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
 
 
 
 
 

Opwekking 428 - Genade, zo oneindig groot 
 
Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die 't niet verdien 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan 'k zien. 
   
Genade die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook - als ik mij tot Hem keer 
dat God mij nooit verlaat. 
  
Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 
  
Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
dat ik genade vond. 


