
 
 
 
 

Ik wil zingen van mijn Heiland 
Van Zijn liefde, wondergroot 
Die Zichzelve gaf aan 't kruishout 
En mij redde van de dood 
 
Zing, o zing van mijn Verlosser 
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij 
Aan het kruis schonk Hij genade 
Droeg mijn schuld en ik was vrij 
 
'K Wil het wonder gaan verhalen 
Hoe Hij op Zich nam mijn straf 
Hoe in liefde en genade 
Hij 't rantsoen gewillig gaf 
 
Zing, o zing van mijn Verlosser 
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij 
Aan het kruis schonk Hij genade 
Droeg mijn schuld en ik was vrij 
 
'K Wil mijn dierb're Heiland prijzen 
Spreken van Zijn grote kracht 
Hij kan overwinning geven 
Over zond' en satans macht. 
 

Jezus, leven van mijn leven, 
Jezus, dood van mijnen dood, 
die voor mij U hebt gegeven, 
in den bangsten zielenood, 
opdat ik niet hoop’loos sterven, 
maar uw heerlijkheid zou erven. 
Duizend, duizend maal o Heer, 
zij u daarvoor dank en eer. 
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Ik wil zingen van mijn Heiland  

Dank, mijn Heiland, voor uw lijden,  
voor uw bitt're bange nood, 
voor uw heilig, biddend strijden, 
voor uw trouw tot in de dood, 
voor de wonden, U geslagen, 
voor het kruis, door U gedragen; 
duizend, duizend maal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

Zing, o zing van mijn Verlosser 
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij 
Aan het kruis schonk Hij genade 
Droeg mijn schuld en ik was vrij 
 
Ik wil zingen van mijn Heiland 
Hoe Hij smarten leed en pijn 
Om mij 't leven weer te geven 
Eeuwig eens bij Hem te zijn 
 
Zing, o zing van mijn Verlosser 
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij 
Aan het kruis schonk Hij genade 
Droeg mijn schuld en ik was vrij 
 
Zing, o zing van mijn Verlosser 
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij 
Aan het kruis schonk Hij genade 
Droeg mijn schuld en ik was vrij 
Droeg mijn schuld en ik was vrij 
Droeg mijn schuld en ik was vrij 



 
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. 
 
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' 

Meer dan rijkdom, meer dan macht 
meer dan schoonheid van sterren in de nacht, 
meer dan wijsheid die deze wereld kent 
is het waard te weten wie U bent. 
 
Meer dan zilver, meer dan goud, 
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd, 
meer dan dat, zo eindeloos veel meer 
was de prijs die U betaalde Heer. 
 
In een graf verborgen door een steen, 
toen U zich gaf, verworpen en alleen, 
als een roos geplukt en weggegooid 
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit. 
 
 
 
 
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. 

Hij kwam bij ons heel gewoon 

Meer dan rijkdom 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan (indien mogelijk staande) 

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. 

(refrein) 
 
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) 
 
Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er ned'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
 
(refrein) 


