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Lied 2015 vers 1, 2 en 3
ELB
1. O wil toch de hemel scheuren,
kom, daal neer o heil’ge Geest!
Dat uw wond’ren weer gebeuren,
laat nog zijn wat is geweest.
Wil door Jezus’ Naam genezen,
teken van zijn liefd’ en macht.
Mochten wij gedoopten wezen
met uw volheid, met uw kracht.

Lied 121
OPW
De Here is mijn herder,
mij ontbreekt niets;
Hij doet mij nederliggen
in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;
Hij verkwikt mijn ziel.
Hij leidt mij in rechte sporen
om zijns naams wil.

2. Kom, o God, zó in ons midden.
Dan geen lege kerken meer;
allen zullen U aanbidden,
Jezus prijzen: Hij is Heer!
Laat ons ook uw Geest verlangen
bij het woord der zuiv’re leer;
mocht die blijdschap ons omvangen,
maak ons uw getuigen weer!

Zelfs al ga ik door een dal
van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad,
want Gij zijt bij mij;
uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
Gij richt voor mij een dis aan
voor de ogen van wie mij benauwen.

3. Laat uw gaven op ons dalen;
krachten, kennis, wijs vermaan,
profetie en tongentalen,
stel Gij herders, leraars aan.
Vul ons hart met zegenstromen!
Ja, waar alles scheen verkwijnd,
zal verrassend leven komen
als de Pinksterzon verschijnt.

Gij zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
Ja, heil en goedertierenheid
zullen mij volgen,
al de dagen van mijn leven;
ik zal in het huis des Heren verblijven
tot in lengte van dagen.

