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Kinderopwekking 206

1. Mijn hart wacht stil op U, o Heer,
Uw komst verwacht ik, meer en meer,
Uw liefde houdt mijn ziel gevangen.
Naar U gaat al mijn vreugde uit,
Ik wacht op U, wacht als een bruid,
Reikhalzend hunkert mijn verlangen.

Geest van God,
kom nu bij mij,
kom nu bij mij,
kom nu bij mij.
Geest van God,
kom nu bij mij
met uw kracht
maakt U mij vrij.

3. De kracht van oorlog en geweld,
de macht van goud en goed en geld,
hoe kan ik daaraan ooit ontkomen?
Schandelijk schamel is de schijn:
steeds meer te hebben en te zijn,
dat is, o God, waar wij van dromen?
5. Met heel mijn hart verwacht ik,
Heer,
Uw komst, de grote ommekeer;
Hoe vrolijk zal ik U ontvangen!
Gij die mijn allerliefste zijt,
Kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt,
Vervul mijn allerdiepst verlangen!

Geest van God,
ik luister nu,
ik luister nu,
ik luister nu.
Geest van God,
ik luister nu:
leer mij Heer
steeds meer van U.

Geest van God,
schijn door mij heen,
schijn door mij heen,
schijn door mij heen.
Geest van God,
schijn door mij heen
met uw licht
voor iedereen.
Geest van God,
nu word ik stil…
Geest van God…
Leid mijn leven
naar uw wil.
Leid mijn leven
naar uw wil.
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Opwekking 249
Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.
Refrein:
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.
Samen te strijden in woord en in werk.
E‚n zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn

Opwekking 58
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u.
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.
Ontvangt mijn Geest, heilige Geest.
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u.
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