1e Pinksterdag, 23 mei 2021
1. Er komen stromen van zegen
(1)

(2)

Er komen stromen van zegen,
dat heeft Gods Woord ons beloofd;
stromen verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.

Er komen stromen van zegen,
heerlijk verkwikkend zal ’t zijn:
op de valleien en bergen
zal er nieuw leven dan zijn.
Refrein

Refrein:
Stromen van zegen
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.

(3)

Er komen stromen van zegen,
zend ons die heilstroom nu neer.
Geef ons die grote verkwikking;
geef z’ ons voortdurend, o Heer!
Refrein

2. Leid mij, Heer
(1)

(3)

Leid mij, Heer, o machtig Heiland
door dit leven aan Uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in ’t barre land.
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,
vul mij met Uw Geest steeds meer,
vul mij met Uw Geest steeds meer.

Laat door mij Uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later
dat Uw Geest over allen koom’.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
Kom, Heer Jezus, in Uw kracht,
kom, Heer Jezus, in Uw kracht.

3. Geest van hierboven
(1)

(2)

Geest van hierboven, leer ons geloven,
Hopen, liefhebben door Uw kracht!
Hemelse vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
Met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
Die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden, wat van U
scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
En onze Koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Heere, doet triomferen
Die naar U heten en in U weten,
Dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!
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4. Wij leven van de wind
(1)

(2)

Wij leven van de wind
Die aanrukt uit den hoge
En heel het huis vervult
Waar knieën zijn gebogen,
Die doordringt in het hart,
In de verborgen hof,
En uitbreekt in een lied
En opstijgt God ten lof.

Wij delen in het vuur
Dat neerstrijkt op de hoofden,
De vonk die overspringt
Op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
Duif boven de Jordaan,
Versterk in ons de gloed,
Wakker het feestvuur aan.

(couplet herhalen)
(3)

Wij teren op het woord,
Het brood van God gegeven,
Dat mededeelzaam is
En kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voort, )
Geeft uit met gulle hand
) 2x
Dit manna voor elk hart,
)
Dit voedsel voor elk land.
)

