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3    Jezus, uw verzoenend sterven  

 blijft het rustpunt van ons hart.  

 Als wij alles, alles derven,  

 blijft uw liefd' ons bij in smart.  

 Och, wanneer mijn oog eens breekt,  

 't angstig doodszweet van mij leekt,  

 dat uw bloed mijn hoop dan wekke  

 en mijn schuld voor God bedekke.  

 

 

4    Vader, vol van mededogen,  

 zie ons arme zondaars aan,  

 sla op ons uw vriend'lijk' ogen:  

 Jezus heeft voor ons voldaan.  

 Ja, Hij heeft voor ons voldaan,  

 God neemt ons als zondaars aan.  

 't Zelfde recht, dat Hem deed sterven,  

 doet ons 't eeuwig leven erven. 
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Ik kom in uw heiligdom binnen, 

't voorhangsel ga ik voorbij. 

Ik breng U mijn offer, een zoete geur, 

vrucht van wat U deed in mij. 

Mijn mond brengt een offer van lof, Heer. 

't Gaat nu alleen om uw eer. 

't Reukwerk van mijn lofgezang 

stijgt op in uw woning. 

Ik kniel voor de troon van mijn Koning. 

Samen met mijn stem hef ik 

ook mijn handen op tot U, 

het loflied komt diep uit mijn hart. 

 

Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht 

komen U toe, God van 't heelal voor eeuwig. 

Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht 

komen U toe, God van 't heelal. 
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1 God is getrouw, zijn plannen falen niet,  

Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 

Die 't heden kent, de toekomst overziet,  

laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;  

en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,  

volvoert zijn hand.  

 

2 De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,  

zijn heerschappij omvat de loop der tijden;  

een sterke hand, die nooit heeft misgetast,  

blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;  

de adem zijner lippen overmant  

de tegenstand.  

  

3 De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt,  

doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;  

Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,  

heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;  

Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 

als Gods gezant 


