
Come to the cross 
 
Mourner, wherever you are, 
wherever you are, 
at the cross there is room. 
Tell your burdened heart, 
your burdened heart,  
at the cross there is room. 
 
Tell it in the Savior's ear, 
cast away your every fear, 
only speak and He will hear. 
 
[Chorus] 
Hallelujah, everyone, 
everyone can come to the cross. 
It doesn't matter what you've done, 
everyone can come to the cross. 
 
Sinner, come today, 
come today, at the cross there is room. 
Blessed thought for everyone, 
for everyone can come to the cross. 
 
Now a living fountain, see, 
open there for you and me, 
for rich and poor, for bond and free. 
 
[Chorus] 
 
At the cross, at the cross, 
where I first saw the light 
and the burden of my heart rolled away! 
At the cross, at the cross, 
where I first saw the light 
and the burden of my heart rolled away! 
Rolled away, they rolled away, 
all my burdens, my burdens rolled away! 
 
Tell it in the Savior's ear, 
cast away your every fear, 
only speak and He will hear. 
 
[Chorus] 
 
Everyone, come to the cross! 
 

Kom naar het kruis 
 
Rouwende, waar je ook bent, 
waar je ook bent, 
bij het kruis is er ruimte. 
Vertel je bezwaarde hart, 
je bezwaarde hart, 
bij het kruis is er ruimte. 
 
Vertel het in het oor van je Redder, 
werp al je angsten af, 
spreek alleen en Hij zal luisteren. 
 
[Refrein] 
Halleluja, iedereen, 
iedereen kan naar het kruis komen. 
Het maakt niet uit wat je gedaan hebt, 
Iedereen kan naar het kruis komen. 
 
Zondaar, kom vandaag, 
kom vandaag, bij het kruis is er ruimte. 
Gezegende gedachte, want iedereen, 
want iedereen kan naar het kruis komen. 
 
Nu een levende fontein, zie, 
open daar voor jou en mij, 
voor rijk en arm, voor gebonden en vrije mensen. 
 
[Refrein] 
 
Bij het kruis, bij het kruis, 
waar ik voor het eerst het licht zag 
en de last van mijn hart wegrolde! 
Bij het kruis, bij het kruis, 
waar ik voor het eerst het licht zag 
en de last van mijn hart wegrolde! 
Weggerold, ze rolden  weg, 
al mijn lasten, mijn lasten rolden weg. 
 
Vertel het in het oor van je Redder, 
werp al je angsten af, 
spreek alleen en Hij zal luisteren. 
 
[Refrein] 
 
Iedereen, kom naar het kruis! 

 


