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WEES STIL VOOR HET AANGEZICHT         
 
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 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. 
 
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. 

 

Schriftberijming 26 

(naar Hebreeën 10:19-25) 

1 Wij mogen tot Gods woning gaan, 
vrijmoedig binnentreden, 
want Christus heeft de weg gebaand, 
Hij heeft voor ons geleden. 
Hij is het die ons volgen doet. 
Verzoend door zijn vergoten bloed 
is al wat wij misdeden. 

 

2 Een nieuwe weg heeft Hij bereid, 
een weg die leidt naar 't leven. 
Hij heeft hem voor ons ingewijd 
en voor ons vrijgegeven. 
Zijn offer bracht verlossing aan, 
het tempelkleed is weggedaan, 
de scheiding opgeheven. 

 

3 In 't huis waar God zijn volk ontmoet, 
heeft Hij de troon bestegen. 
Daar is Hij priester, groot en goed, 
ons biddend toegenegen. 
Laat ons in vast geloof dan gaan, 
gereinigd, zuiver voor God staan, 
zijn vrijspraak klinkt ons tegen. 
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Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 
U woord is het pad de weg waarop ik ga 
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
 
k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd 
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons 
en met God de Vader en verenigt met uw volk 
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk 
 
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart 
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
En in uw vergeving leef ik nu 
 
Vader van het leven, ik geloof in U 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
Om het zaad te zijn van Godsrijk 
 

 
 
 
GEEN ANDERE NAAM DAN DE NAAM         (420)C 
 
Refrein: 
Geen andere naam dan de naam van Jezus, 
geen andere naam dan de naam van de Heer. 
Geen andere naam dan de naam van Jezus 
is waard te ontvangen 
de glorie en ere, de kracht 
en de lof in eeuwigheid. 
 
Zijn naam is verheven 
boven heel de aard'. 
Zijn naam is hoger dan de hemel. 
Zijn naam is verheven 
boven heel de aard'. 
Geef glorie en eer Hem 
en prijs nu zijn naam. 
 
Refrein: 
Geen andere naam dan de naam van Jezus, 
geen andere naam dan de naam van de Heer. 
Geen andere naam dan de naam van Jezus 
is waard te ontvangen 
de glorie en ere, de kracht 
en de lof in eeuwigheid. 
 


