
 
 
 

Lied 134 – De wind steekt op 
 
Als de hemel openbreekt,  
het huis vervult met vrede, 
zal de adem van uw Geest  
ons met zijn kracht bekleden. 
 
Wek ons tot leven en wakker ons aan: 
zet ons in vuur en in vlam. 
Breng een herleving en moedig ons aan:  
Heer, maak ons helemaal nieuw! 
 
De wind steekt op, de wind steekt op; 
waar zij waait leeft uw kerk weer op.  
Het vuur laait op, het vuur laait op:  
een vuur van liefde voor God! 
 
Als U heilig vuur ontsteekt,  
als antwoord op ons bidden, 
is de kracht die ons ontbreekt 
aanwezig in ons midden. 
 
Wek ons tot leven en wakker ons aan: 
zet ons in vuur en in vlam. 
Breng een herleving en moedig ons aan: 
Heer, maak ons helemaal nieuw! 
 

Lied 57 – Er komen stromen van zegen 
 
Er komen stromen van zegen, 
dat heeft Gods woord ons beloofd, 
stromen, verkwikkend als regen, 
vloeien tot elk die gelooft. 
 
Refrein: 
Stromen, stromen van zegen, 
komen als plasregens neer. 
Nu vallen drupp’len reeds neder, 
zend ons die stromen, o Heer. 
 
Er komen stromen van zegen, 
heerlijk verkwikkend zal ‘t zijn, 
op de valleien en bergen, 
zal er nieuw leven dan zijn. 
 
Refrein: 
 
Er komen stromen van zegen, 
zend ons die heilstroom nu neer, 
geef ons die grote verkwikking, 
geef z’ ons voortdurend, o Heer. 
 
Refrein: 
 
 

Lied 334 – Heer Uw licht en Uw liefde  
 
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen 
Jezus licht van de wereld vernieuw ons 
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons 
schijn in mij, schijn door mij 
 
(refrein) 
Kom Jezus kom vul dit land met Uw heerlijkheid 
kom heilige geest stort op ons Uw vuur 
zendt Uw rivier laat Uw heil heel de aard vervullen 
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint 
 
 

Heer ik wil komen in Uw nabijheid 
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid 
door het bloed mag ik U toebehoren 
leer mij toets mij Uw stem wil ik horen 
schijn in mij, schijn door mij 
 
Refrein 
 
 
Staan wij oog in oog met U Heer 
daalt Uw stralende licht op ons neer  
zichtbaar tastbaar wordt U in ons leven 
U volmaakt wie volkomen zich geven 
schijn in mij, schijn door mij 
 
Refrein 
 
 

Lied 439 – Door de kracht van de Heilige 
Geest 
 
Door de kracht, door de kracht van de Heilige Geest 
Door de kracht, door de kracht van de God die 
geneest 
Die er is, die zal zijn en die is geweest 
Vieren we feest met elkaar 
 
We zingen: halleluja en prijzen de Heer (3x) 
Hij is het waard 
 
Door de kracht… 
 
Als ik zing: halleluja, dan prijs ik de Heer (3x) 
Hij is het waard 
 
Door de kracht… (2x) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lied 710 – Zegen mij op de weg  
 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot 
mij 
als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, waarin U zelf steeds 
mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te 
zijn. 
Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van 
zegen zijn. 
 
 

Lied 459 – Daar bij de rivier  
 
Levend water, verfrissend, vrij; 
het stroomt de berg af tot in de vallei. 
't Is Gods rivier die je vreugde geeft. 
Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft. 
 
Refrein: 
Daar bij de rivier gaan je voeten dansen. 
Daar bij de rivier zingt je hart een lied. 
Daar bij de rivier gaan je ogen lachen; 
kom drink het water, ontvang het om niet. 
 
Het bruist van leven in Gods rivier; 
wie daarvan drinken, verheugen zich hier. 
En ben je eens in die stroom geweest, 
dan blijf je dorstig naar meer van Gods Geest. 

Refrein: 
 
En op de berg in Gods heerlijkheid, 
daar zien wij Jezus in majesteit. 
En langs de oevers van Gods rivier 
daar juichen wij, want zijn liefde is hier. 
 
Refrein: 
 
 

Lied 270 - Ga nu heen in vrede 
 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
Wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk. 
Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
 
 
 

 
 
 
 

Lied 445 - 't Is feest vandaag! 
 
't Is feest vandaag, 't is Pinksterfeest, 
wij staan in vuur en vlam, 
want Hij, die bij ons is geweest, 
werkt verder aan zijn plan. 
 
Wij weten het nu zonneklaar: 
al ging Hij van ons heen, 
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; 
wij zijn niet meer alleen. 
 
Wij gaan op weg, de wereld rond, 
er is geen houden aan. 
De woorden gaan van mond tot mond, 
voor ieder te verstaan. 
 
De wonderen zijn om ons heen, 
ze waaien op de wind. 
't Is feest vandaag, voor iedereen: 
een nieuwe tijd begint! 
 
 

Lied 98 - Vul mij met uw Geest  
 
Vul mij met uw Geest, 
geef mij uw kracht. 
Vul mij met uw Geest, 
Heer Jezus, kom, ik wacht. 
 
Vul mij met uw Geest, 
Heer maak mij rein. 
Vul mij met uw Geest, 
'k wil uw discipel zijn. 
 
Vul mij met uw Geest, 
ik buig voor U. 
Vul mij met uw Geest, 
Heer Jezus, doe het nu. 
 
Dank U voor uw Geest, 
U bent de Heer. 
Dank U voor uw Geest. 
'k wil leven tot uw eer. 
 


