
His Great Love Has Found Me
In His great love He sought me,

He called me day and night.
He found me and He freed me

from Satan's sinful might.
He then returned me to His stock

and to the safety of His flock.

Refrain:
't Was His love that sought me
and His blood that bought me.

By His grace I am a child of God.
By His grace I am a child of God.

Then all my wounds He cleaned for me
and took away my pain.

My sins too He forgave me,
His blood removed the stain.

Now joy and peace are in my heart,
since Jesus bore for me His smart.

To pay for all the sins I do,
He suffered pain and scorns.

They pierced His hands and feet too,
gave Him a crown of thorns.

And He Who gave His life for me,
He died, from sins to set me free.

But from the grave He did arise
and at His Father's side

He turned to vict'ry His demise,
His Kingdom to preside.

And still the power of His blood,
will stem the devil's sinful flood.
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Zijn Liefde Zocht Mij Teder
Zijn liefde zocht mij teder,
Hij riep mij dag en nacht.

Hij vond en trok mij weder
uit ‘s duivel zonde macht.

Hij legde m’op Zijn schouders neer
 en bracht mij op de kudde weer.

Refrein:
Ja, Zijn liefde zocht mij

en Zijn bloed, dat kocht mij;
door genade ben ‘k een kind van God,
  door genade ben ‘k een kind van God.

Hij reinigde mijn wonden,
Hij stilde al mijn pijn,

zodat nu al mijn zonden
door Hem gewassen zijn.

‘k Heb vreed’ en blijdschap in mijn hart,
want Jezus droeg voor mij de smart.

Om voor mijn schuld te boeten,
verdroeg Hij smaad en hoon,
verwond aan hand en voeten,
op ‘t hooft een doornenkroon.
En Hij die mij het leven gaf,

droeg ook voor mij de zonde straf.

Nu is Hij weer verrezen
en zit aan ‘s Vaders zij.

Zijn Naam zij lof geprezen,
daar bidt Hij thans voor mij;

van waar nog steeds de kracht van ‘t bloed,
mij voor des satans macht behoedt.
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