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Fullness of grace in man's human frailty 
This is the wonder of Jesus 

Laying aside His power and glory 
Humbly He entered our world 

Chose the path of meanest worth 
Scandal of a virgin birth 

Born in a stable cold and rejected 
Here lies the hope of the world 

 
 

Fullness of grace the love of the Father 
Shown in the face of Jesus 

Stooping to bear the weight of humanity 
Walking the Calvary road 
Christ the holy innocent 

Took our sin and punishment 
Fullness of God despised and rejected 

Crushed for the sins of the world 
 
 

Fullness of hope in Christ we had longed for 
Promise of God in Jesus 

Through His obedience we are forgiven 
Op'ning the floodgates of heav'n 

All our hopes and dreams we bring 
Gladly as an offering 

Fullness of life and joy unspeakable 
God's gift in love to the world 

 
 

Dit lied staat op de cd ‘In het Licht’ 
Meer informatie www.sela.nl  

 
Dit lied is ook meerstemmig uitgegeven voor koren bij  

www.europeanchoralclub.com 
 
 
 

Zing een nieuw Lied is een initiatief van Small Stone Media om kerken, gemeenten en groepen 
nieuwe liederen voor hun samenkomsten aan te bieden. www.smallstonemedia.com 

http://www.sela.nl/
http://www.europeanchoralclub.com/
http://www.smallstonemedia.com/


 

 
VOLHEID VAN GOD 

Orig. titel: Fullness of grace 
Stuart Townend, Keith & Krystin Getty 

Ned. tekst: Harold ten Cate 
© Thankyou Music / Smallstonemediasongs.com 

 
 

Volheid van God in mensengestalte; 
dat is het wonder van Jezus. 

Hij klampte zich niet vast aan zijn heerlijkheid, 
maar kwam als Dienaar naar ons toe. 
Koning die koos om de minste te zijn; 
Kind van een maagd, zo puur en klein. 

Geen plaats voor Hem, een stal moest voldoende zijn. 
Hier ligt de hoop van de wereld. 

 
 

Volheid van God; zijn liefde wordt zichtbaar, 
straalt van ‘t gelaat van Jezus. 

Hij boog zich neer en droeg heel de mensheid, 
Hij koos de weg naar Golgotha. 
Christus die zonder zonde was, 

[tegenstem: Die zonder zonde was] 
droeg onze schuld en onze straf. 
[tegenstem: Hij droeg onze straf] 

Volheid van God; veracht en verbrijzeld, 
stierf voor de schuld van de wereld. 

 
 

Volheid van God, de hoop voor de wereld; 
God houdt zijn woord, in Jezus. 

Want zijn gehoorzaamheid bracht vergeving; 
zo leidt Hij ons tot heerlijkheid. 

Nu leggen wij heel ons leven neer 
voor de troon van onze Heer. 

Volheid van leven, eeuwige blijdschap! 
God toont zijn liefde aan de wereld. 

 
God toont zijn liefde, 

God toont zijn liefde aan de wereld. 
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