
1. Waak op, mijn ziel, mijn hart en stem

en zing de lie - ve lof van Hem:

mijn geest ge - den - ke keer op keer

het bitt' - re lij - den van mijn Heer.
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Melodie: Wenn wir in höchsten Nöten sein
Zetting: David de Jong 

 1. Christus gaat naar de hof
Mattheüs 26:30-37

en stem

lof vanlof van

mijn geest ge -mijn geest ge - den - keden - ke

2      Zoals Hij tot Zijn jong'ren sprak,
        toen Hij voor hen de broden brak:
        "Gedenk bij 't breken van dit brood
        Mijn lijden en Mijn bitt're dood."

3      Uit Zijn geschonden vlees en bloed
        straalt mij Gods liefde tegemoet.
        Bij 't zien van Zijn bebloed gelaat
        voel ik een afschuw van mijn kwaad.

4      Voordat Hij van het maal opstond,
        was er een lofzang in Zijn mond. 
        Zo hef ook ik een loflied aan
        om bij Zijn liefde stil te staan.

5      Waak op, waak op en zing van Hem
        met hart en ziel, met held're stem!
        Geef van uw Heer getuigenis
        met al wat binnenin u is!

6      Heer, vul mijn hart, opdat door mij
        Uw lieve naam verheerlijkt zij. 
        Schenk mij Uw Geest, opdat mijn lied
        aan and'ren troost en vreugde biedt.

11     Behoed mijn hart voor overmoed. 
         De Satan wacht tot in de gloed
         eens mijn geloof bezwijken zal. 
         Laat mij niet vallen in zijn val.

12     Ik draag een kostbaar-gouden schat
         in dit zo broze aarden vat,
         opdat ik nooit mijn sterkte noem,
         maar enkel in Uw kruisdood roem.

13     Waak op, mijn ziel, mijn hart en stem
         en zing de lieve lof van Hem!
         Mijn geest gedenke keer op keer
         het bitt're lijden van mijn Heer.
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