
Lied: Heer, ik kom tot U 
1  Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu 
en reinig mijn hart. 
 
2  Met Uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 
 
3  Zie mij voor U staan, 
zondig en onrein. 
O Jezus raak mij aan, 
van U wil ik zijn. 
 
4  Jezus, op Uw Woord, 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 
 
Lied: Wees stil voor het aangezicht van 
God 
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. 
 
Psalm 116 
Vers 1 
God heb ik lief; want die getrouwe HEER 
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn 
klagen; 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn 
dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op 
keer. 
Vers 2 
Ik lag gekneld in banden van den dood, 
Daar d' angst der hel mij allen troost deed 
missen; 
Ik was benauwd, omringd door 
droefenissen; 
Maar riep den HEER dus aan in al mijn 
nood: 
Vers 3 
"Och HEER, och, wierd mijn ziel door U 
gered!" 
Toen hoorde God; Hij is mijn liefde 
waardig; 
De HEER is groot, genadig en rechtvaardig, 
En onze God ontfermt zich op 't gebed. 
 
Psalm 42 
Vers 1 
't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
Schreeuwt niet sterker naar 't genot 
Van de frisse waterstromen, 
Dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; 
God des levens, ach, wanneer 
Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 
In Uw huis Uw naam verhogen? 
Vers 5 
Maar de HEER zal uitkomst geven, 
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt; 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn lied; 
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
Zingen, daar ik Hem verwacht; 
En mijn hart, wat mij moog' treffen, 
Tot den God mijns levens heffen. 
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