Psalm 19 (Nieuwe Psalmberijming)
4. Ontzag voor God is rein;
het zal er eeuwig zijn,
gegrond op wat Hij zegt.
Nooit wankelt en nooit faalt
wat Hij ons heeft bepaald:
zijn wet spreekt altijd recht.
Gods woord heeft meer gewicht
dan zuiver goud; er ligt
meer schoonheid in, meer waarde.
Honing is heerlijk zoet,
maar smaakt toch niet zo goed
als wat God ons verklaarde.
Lied 440 (Op Toonhoogte)
1. Lees je bijbel, bid elke dag,
bid elke dag, bid elke dag.
Lees je bijbel, bid elke dag dat je
groeien mag.
Dat je groeien mag, dat je groeien
mag.
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je
groeien mag.

2. Read your bible, pray every day,
pray every day, pray every day.
Read your bible, pray every day, if you
want to grow.
If you want to grow, if you want to
grow.
Read your bible, pray every day, if you
want to grow.

Lied 464 (Opwekking)

Lied 366 (Opwekking)

Wees stil, want de heerlijkheid van
God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van
God
omgeeft ons in dit uur.

1. Kroon Hem met gouden kroon
het Lam op zijne troon!
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak! mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all' eeuwigheen
die 't heil voor u verwierf.
3. Kroon Hem, de Vredevorst!
Wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee.
't Klinke over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d'aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Wees stil, want de kracht van onze
God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze
God
daalt neer op dit moment.

