
God, en-kel licht, voor Wiens ge-zicht niets zui - ver wordt be - von - den,

ziet ons be - vlekt, met schuld be-dekt, mis - vormd door dui-zend zon-den.

(Wijze als nr. 382)

2.

3.

Der sterren pracht 
is bij Hem nacht. 
Hoe hel zij schitt’ren mogen; 
en wij, belaân 
met euveldaân, 
wat zijn wij in Zijn ogen?

Heer, waar dan heen? 
Tot U alleen!  
Gij zult ons niet verstoten: 
Uw eigen Zoon 
heeft tot Uw troon 
de weg ons weer ontsloten.
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4.

5.

Ja, amen! Ja, 
op Golgotha 
stierf Hij voor onze zonden; 
en door Zijn bloed 
wordt ons gemoed 
gereinigd van de zonden.

Wil U ter eer 
steeds meer en meer 
’t geloof in ons versterken! 
Dan zullen wij, 
gereed en blij, 
uit liefde ’t goede werken.

1.

2.

3.

Komt laat ons saâm, 
in Jezus’ naam, 
als broeders hier vergâren; 
en loven Hem, 
wijl hart en stem 
in zang en beê zich paren.

Die trouwe Heer 
daalt zeeg’nend neer 
tot al wie Hem aanbidden; 
al zijn ook die 
slechts twee of drie, 
de Heer is in hun midden.

O welk een eer, 
voor deze Heer 
aanbiddend neêr te knielen, 
die leed en stierf 
en ’t heil verwierf 
voor diep verloorne zielen.
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4.

5.

6.

O zaligheid, 
wier troostrijkheid 
geen schepsel kan verkorten, 
in vreugde of smart 
het ganse hart 
voor Hem vrij uit te storten.

Het heilgeluid 
wordt door Zijn bruid 
met dankb’re vreugd vernomen, 
“Uw Zielevrind, 
Die u bemint, 
zal haastig tot u komen”.

Halleluja! 
Voor die genâ 
tot Hem de stem naar boven! 
Wij willen saâm 
die grote Naam 
van ganser harte loven.
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