Zie de stroom van Jezus’ liefde
Zie de stroom van Jezus’ liefde
Overstelpend als een vloed
Toen de Mensenzoon ons vrijkocht
Met Zijn eigen kostbaar bloed
Wie kan zwijgen van Zijn liefde
Of vergeten wat Hij deed?
Jezus’ naam zij steeds geprezen
Tot in alle eeuwigheid
Aan het kruis werd Jezus’ offer
Tot een bron die altijd blijft
Door de sluizen van Gods goedheid
Stroomde Zijn barmhartigheid
Een rivier van diepe liefde
Daalde uit de hemel neer
Bracht ons vrede met de Vader
Schonk de wereld leven weer
Het is Uw volmaakte liefde
Die mijn diepste angst verdrijft
Vol vertrouwen mag ik komen
Waar Uw rechterstoel verrijst
Want mijn rechter is mijn Redder
Mijn Verlosser pleit voor mij
Hij heeft zelf mijn straf gedragen
Jezus mijn gerechtigheid
Wie kan zwijgen van Zijn liefde
Of vergeten wat Hij deed?
Jezus’ naam zij steeds geprezen
Tot in alle eeuwigheid

Lam van God (Agnus Dei)
Lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, ontferm U over ons.
Lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, geef vrede overal.
Tekst: eeuwenoude tekst n.a.v. Joh. 1:29, muziek: Adrian Roest. © Stichting Sela Music

Zo lief had God de Vader ons
Zo lief had God de Vader ons,
dat Hij zijn eigen Zoon zond
tot heil van ons gebroken hart,
omdat Hij ons zo kostbaar vond.
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn
toen Hij zijn Zoon zo lijden zag;
toch is het Jezus' bloed dat ons
weer dicht in zijn nabijheid bracht.
O zie de mens daar aan het kruis,
met al mijn schuld beladen;
beschaamd hoor ik mijn eigen stem
Hem loochenen en smaden.
Het was mijn zonde die Hij droeg,
totdat Hij riep: 'Het is volbracht!';
zijn laatste adem bracht mij hoop,
zijn sterven werd mijn levenskracht.
Ik roem niet meer in eigen kracht,
in gaven, in wat wijsheid is;
ik roem alleen nog in de Heer,
zijn dood en zijn verrijzenis.
Hoe zou ik delen in zijn loon,
de zege die Hij heeft behaald?
Maar dit weet ik met heel mijn hart:
zijn offer heeft mijn schuld betaald.
tekst en muziek: Stuart Townend - oorspr. titel: How deep the Father’s love for us Ned.
tekst: Peter van Essen - © Thankyou Music/Smallstonemediasongs.com

God is de liefde
God is de liefde, Hij wou mij redden,
God is de liefde, Hij zocht ook u.
'k Wil zingen telkens weer: God is de liefde.
God is de liefde, Hij zocht ook mij.
Jezus mijn Heiland gaf zich ten offer,
Jezus mijn Heiland droeg al mijn schuld.
'k Wil zingen telkens weer: God is de liefde.
God is de liefde, Hij zocht ook mij.
U wil ik prijzen o eeuw'ge liefde,
U wil ik loven mijn leven lang.
'k Wil zingen telkens weer: God is de liefde.
God is de liefde, Hij zocht ook mij.

