
 
 

 

 
 
 
 

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.  

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, 
in deze zee verzinken mijn gedachten: 
o liefde die, om zondaars te bevrijden, 
zo zwaar moest lijden. 
  
‘k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, 
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, 
in onze plaats gemarteld en geslagen, 
de zonde dragen. 
  
Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen? 
Ik lig in ’t stof, maar God komt mij verhogen, 
nu ik van vijand Gods en tegenstander 
in vriend verander. 
  
Daar Ge_U voor mij hebt in de dood gegeven, 
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? 
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden 
mijn hart niet wijden? 
 

Leer mij, o Heer Uw lijden 

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. 
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Jezus, leven van mijn leven, 
Jezus, dood van mijnen dood, 
die voor mij U hebt gegeven, 
in den bangsten zielenood, 
opdat ik niet hoop’loos sterven, 
maar uw heerlijkheid zou erven. 
Duizend, duizend maal o Heer, 
zij u daarvoor dank en eer. 

Liefde was het, onuitputt’lijk, 
liefd’ en goedheid, eind’loos groot. 
Toen de Levensvorst op aarde 
tot ons heil zijn bloed vergoot. 
Komt, laat ons zijn liefde prijzen! 
God geeft vreugd’ en dankensstof. 
Eenmaal zingen wij voor eeuwig 
in de hemel zijnen lof. 

Welk een vriend is onze Jezus, 
Die in onze plaats wil staan! 
Welk een voorrecht, Dat ik door Hem 
altijd vrij tot God mag gaan 
Dikwijls derven wij veel vrede, 
dikwijls drukt ons zonder neer, 
Juist omdat wij ‘t al niet brengen 
in ‘t gebed tot onze Heer. 
 
Leidt de weg soms door verzoeking, 
dat ons hart in ‘t strijduur beeft, 
Gaan wij dan met al ons strijden 
tot Hem, die verlossing geeft 
Kan een vriend ooit trouwer wezen 
dan Hij, die ons lijden draagt? 
Jezus biedt ons aan genezing; 
Hij alleen is ‘t, die ons schraagt. 
 
Zijn wij zwak, belast, beladen 
en terneer gedrukt door zorg 
Dierb’re Heiland! onze Toevlucht! 
Gij zijt onze Hulp en Borg 
Als soms vrienden ons verlaten, 
gaan wij biddend tot den Heer; 
In zijn armen zijn wij veilig, 
Hij verlaat ons nimmermeer. 

Jezus, leven van mijn leven 

Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, 
voor uw bitt’re bange nood, 
voor uw heilig, biddend strijden, 
voor uw trouw tot in de dood, 
voor de wonden, U geslagen, 
voor het kruis, door U gedragen; 
duizend, duizend maal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 

Liefde was het 

Welk een vriend is onze Jezus (indien mogelijk staande) 

Rijd als Heerser door de velden, 
Jezus in uw grote kracht. 
Niets, niets kan U tegenhouden, 
zelfs de hel niet met haar macht. 
Voor uw naam, zo groot en heerlijk 
zinkt de vijand weg in ’t niet. 
Heel de schepping, Heer, zal beven, 
als zij U, haar Koning, ziet. 
 
 


