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OPW 488 - DE KRACHT VAN UW LIEFDE 
Heer ik kom tot U, 
neem mijn hart verander mij. 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voe-
ten ben, trots en twijfel wijken, voor de kracht van 
Uw liefde. 
 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw 
Geest en de kracht van Uw liefde. 
 
PSALM 121 – TRINITY 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 
van waar komt mijn hulp? 
Mijn hulp komt van de HEER 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Hij zal je voet niet laten wankelen, 
Hij zal niet sluimeren, je wachter. 
Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, 
de wachter van Israël. 
De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw 
aan je rechterhand: 
overdag kan de zon je niet steken, 
bij nacht de maan je niet schaden. 
De HEER behoedt je voor alle kwaad, 
Hij waakt over je leven, de HEER houdt de wacht 
over je gaan en je komen 
van nu tot in eeuwigheid. 
 
OPW 464 - WEES STIL VOOR HET 
AANGEZICHT VAN GOD 
1) 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. 
 
2) 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 aange-
zicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 

3) 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. 
 
NLB 575 - JEZUS, LEVEN VAN ONS LEVEN 
1) Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
4) Alle leed hebt Gij geleden, 
Gij gedragen met geduld. 
Als een worm zijt Gij vertreden 
zonder schuld, om onze schuld, 
opdat wij door U verheven 
als verlosten zouden leven. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
NLB 413 - GROTE GOD WIJ LOVEN U 
1) Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
3) Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan 
laat ons niet verloren gaan. 
 
2) Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuw'ge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan. 
Alle eng'len, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
Heilig, heilig, heilig toe! 
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IK ZAL ER ZIJN - SELA 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn 
naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
JDH 33 – DAAR RUIST LANGS DE WOLKEN 
1) Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam, 
die hemel en aarde verenigt tezaam. 
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart, 
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 
Kent gij, kent gij, die naam nog niet? 
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn 
lied. 
 
2) Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook 
waard, 
want Hij kwam om zalig te maken op aard, 
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf, 
genade bij God door zijn zoenbloed verwierf. 
Kent gij, kent gij, die Jezus niet? 
die, om ons te redden, de hemel verliet? 
 
3) Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t stof 
en d'engelen zingen voortdurend zijn lof. 
O mochten w'om Jezus verheerlijkt eens staan, 
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan: 
Jezus, Jezus, uw Naam zij d'eer, 
want Gij zijt der mensen en engelen Heer. 
 

NLB 139b - HEER, U DOORGROND EN KENT 
MIJ 
1) Heer, U doorgrondt en kent mij, 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zal gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij 
en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij 
en om mij heen, elke dag. 
 
2) Heer U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven, 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 
 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij 
en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij 
en om mij heen, elke dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NLB = Nieuwe Liedboek 
OPW = Opwekkingsbundel 
JDH = Johannes de Heerbundel  


