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Opwekking 470 
Heer als ik denk aan wat U voor mij deed,  
Dan kan ik U alleen maar danken. 
En als ik denk aan de strijd die U streed, 
Dan kan ik U alleen maar danken. 
 
Angst en verdriet in Gethsémané, 
Door uw eigen vrienden verlaten  
en verraden door een kus, 
geschopt en geslagen,  
omdat U zoveel van mij hield. 
 
Heer als ik denk aan wat U voor mij deed, 
Dan kan ik U alleen maar danken. 
En als ik denk aan de pijn die U leed, 
Dan kan ik U alleen maar danken. 
 
Doornen op uw hoofd,  
Een speer in uw zij, 
Spijkers door uw handen en voeten, 
Van het leven beroofd om te sterven voor mij, 
Omdat U zoveel van mij hield. 
 
Heer als ik denk aan wat U voor mij deed, 
Dan kan ik U alleen maar danken. 
En als ik denk aan de strijd die U streed, 
Dan kan ik U alleen mar danken. 
 
Heer als ik denk aan wat U voor mij deed, 
Dan kan ik U alleen maar danken 
En als ik denk aan de pijn die U leed, 
Dan kan ik U alleen maar danken. 
Dan kan ik U alleen maar danken. 
Dan kan ik U alleen maar danken. 
O, Heer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Johannes de Heer 280 
1 
  't Is middernacht en in de hof, 
  buigt, tot de dood bedroefd, in 't stof 
  de Levensvorst; in Zijn gebeên 
  doorworstelt Hij Zijn strijd alleen. 
 
2 
  't Is middernacht, maar hoe Hij lijdt, 
  Zijn jong'ren slapen bij die strijd; 
  en derven, afgemat in rouw, 
  de aanblik op des Meesters trouw. 
 
3 
  't Is middernacht, maar Jezus waakt, 
  en 't zielelijden, dat Hij smaakt, 
  bant uit Zijn hart de bede niet: 
  "Mijn Vader, dat Uw wil geschied". 
 
4 
  't Is middernacht, en 't Vaderhart 
  sterkt en verstaat de Man van smart, 
  Die 't enig lijden, dat Hij torst, 
  ten eind doorstrijdt als Levensvorst. 
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Johannes de Heer 889 
 
Refrein: 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de 
hemel en de aarde.  
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de 
hemel en de aarde. 
 
1. Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de 
zon nog onder.  
En geen mens kan zonder water en zonder 
brood. 
 
Refrein 
 
2. Nu ben je soms nog alleen. Nu moet je soms 
nog huilen.  
En als je weg wilt schuilen kun je haast 
nergens heen. 
 
Refrein 
 
3. Nu heb je nooit genoeg. Nu blijf je steeds 
iets missen 
en in het ongewisse of je ooit krijgt wat je 
vroeg. 
 
Refrein 
 
4. Daar is geen zon en geen maan. Daar zal 
God ons verlichten.  
Daar zullen alle gezichten vol van zijn 
heerlijkheid staan. 
 
Refrein 
 
5. Daar is geen dorst of verdriet. Daar zal God 
ons omgeven.  
Daar is gelukkig leven en het eindigt niet. 
 
Refrein 
 
6. Zing voor de eeuwige dag. Zing voor zijn 
komst en zeg Amen.  
Zing voor de Heer die ons samen daar al van 
eeuwigheid zag. 
 
Refrein 
 

 
 
Opwekking 770 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar 
geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn 
naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn 
Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of 
pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 


