
Nooit ... ooit
Nooit zal ik ten volle kunnen peilen

de smart en smaad, door U ondergaan,
Uw liefde, gegeven voor mijn feilen;

voor de zonden die ik heb gedaan.

U, Die als een onbestraff'lijk Lam
mijn ongerechtigheden hebt geboet.

Voor mijn schuld op deze aarde kwam
en hebt betaald met Uw kostbaar bloed.

Nooit zal ik geheel kunnen doorgronden,
Uw verdriet, Uw lijden en Uw pijn.

Uw ellende, Uw doorboorde wonden,
die mij nu steeds tot zegen zijn.

 
U, Die mijn zonden hebt gedragen,

genageld aan het schand'lijk hout;
zodat ik U om gena kon vragen.

Nu verzekerd van eeuwig behoud.

Nooit zal ik ten diepste bevatten,
wat Uw haters U hebben aangedaan.

Maar 't bracht mij hemelse schatten;
gevolg van de lijdensweg door U gegaan.

U, Die de dood bent ingegaan
om satans macht te verbreken.

Bent in glorie weder opgestaan.
'k Zal van Uw overwinning spreken.

Nooit zal ik volledig kunnen doorleven,
Uw verzoekingen, met geduld ondergaan.

Hoe U Zich geheel hebt overgegeven
en mijn schuld totaal hebt voldaan.

U, Die verzoekingen in geloof hebt doorstaan,
kunt nu medevoelen en medelijden;

met hen die in zwakheid moeten gaan;
hen bijstaan om door geloof te strijden.

Nooit zal ik U genoeg kunnen bedanken,
voor het werk dat door U is volbracht.

Maar met mijn staam'lende klanken,
zij U reeds nu mijn lof en dank gebracht.

U, Die bent opgewekt tot mijn gerechtigheid;
leert mij te leven tot Godes eer.

'k geloof in de eeuwige zekerheid.
Geprezen zij mijn verhoogde Heer!

Nooit zal ik nu ten volle beleven,
Uw vreugde, Uw opstandingskracht.

Toen U ten derden dage werd gegeven
eeuwig te leven, uit de doden wedergebracht.

U, Die leeft aan Gods rechterhand;
hebt in heerlijkheid gezegevierd.

Alle overheid en macht hebt U overmand.
U bent met glorie en majesteit gesierd.



Ooit zal ik ten volle verstaan,
waarom ik vergeving van zonden heb ontvangen.

En met onverderf'lijk leven ben aangedaan.
't Antwoord op mijn diepst verlangen.

U, voor Wie ik nu vrucht mag dragen,
in 't sterf'lijk lichaam dat U levend maakt.

U daartoe om kracht en wijsheid mag vragen,
in mijn hart, dat door U werd aangeraakt.

Ooit zal ik ook mogen doorvorsen,
Uw overgave, Uw lijden en heerlijkheid.

als ik U zal zien, in die blijde morgen;
wanneer U Zich openbaart in majesteit.

U, d'Overwinnaar op Zijn troon gezeten;
bidt als Hogepriester ook voor mij.

Heiligt en reinigt mijn geweten
om U te dienen, volkomen vrij.

Ooit zal ik echt kunnen doorzien;
eenmaal bij U in 't volle licht.

Als ik U, de Volmaakte, zal zien;
de Zoon van God; een hemels gezicht! 

U zult door Uw Geest mijn weg geleiden,
als Gids naar 't hemels Vaderland.

Uw Woord zal van dwaling mij bevrijden;
volkomen waarheid uit des Vaders hand.

Ooit zal ik in volkomenheid mogen leven,
ontworsteld aan zonde, verderf en dood.

Door de God, Die mij nooit zal begeven;
maar mij Zijn getrouwe beloften bood.

U, Die leeft in alle eeuwigheid;
toont mij de waarde van Uw leven.

Als een voorbeeld in ootmoedigheid.
't Is Uw liefde die ik U mag geven.

Ooit zal ik U ten volle kunnen beroemen;
als 'k U zie en U gelijk mag zijn.

U dan de God der goden mag noemen;
opgenomen in 't Godd'lijk domein.

U, Die als de Here der heren,
en als de Koning der koningen.

Uw macht ook op aard zult demonsteren;
ieder zal de roem van Uw Naam bezingen.

Ooit, ... dat klinkt als zo ver weg.
maar 't is naderbij dan men zou achten.

Hij komt met spoed, 't is wat Gods Woord mij zegt.
'k Blijf Hem daarom dienend verwachten.

Brant


