
 

Opwekking 167 Samen in de naam van Jezus 

 

Samen in de naam van Jezus 

Heffen wij een loflied aan 

Want de geest spreekt alle talen 

En doet ons elkaar verstaan 

Samen bidden, samen zoeken 

Naar het plan van onze heer 

Samen zingen en getuigen 

Samen leven tot zijn eer 

 

Heel de wereld moet het weten 

Dat God niet veranderd is 

En zijn liefde als een lichtstraal 

Doordringt in de duisternis 

De weg van god is niet te keren 

Omdat hij er over waakt 

En de geest verbreekt de grenzen 

Die door mensen zijn gemaakt 

 

Prijs de Heer 

De weg is open 

Naar de Vader naar elkaar 

Jezus Christus, triomfator, mijn verlosser, middelaar 

Vader met geheven handen 

Breng ik u mijn dank en eer 

Het is uw Geest die mij doet zeggen 

Jezus Christus is de Heer 

 

Vader met geheven handen 

Breng ik u mijn dank en eer 

Het is uw Geest die mij doet zeggen 

Jezus Christus is de Heer 

 

 

 

 

Op toonhoogte 446: Toen De Heer Was Opgestaan 

 

Toen de Heer was opgestaan 

Is Hij weer teruggegaan 

Naar Z'n Vader in de hemel 

Daar kwam Hij vandaan 

Daar zit Hij nu op de troon om te helpen en te troosten 

Glorie voor de allerhoogste God 

Glorie voor de allerhoogste God 

 

Toen de Heer was opgestaan 

Is Hij weer teruggegaan 

Naar z'n Vader in de hemel 

Daar kwam Hij vandaan 

Hij regeert met vaste hand van het westen tot het 

oosten 

Glorie voor de allerhoogste God 

Glorie voor de allerhoogste God 

 

Toen de Heer was opgestaan 

Is Hij weer teruggegaan 

Naar z'n Vader in de hemel 

Daar kwam Hij vandaan 

Wat Hij eenmaal heeft gezaaid, zal Hij nu met blijdschap 

oogsten 

Glorie voor de allerhoogste God 

Glorie voor de allerhoogste God 

Glorie voor de allerhoogste God 

 

Opwekking 136 - Abba vader (Middagdienst) 

 

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 

U alleen doorgrondt mijn hart, 

U behoort het toe. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn, 

U laat nooit alleen. 

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 

 

Abba, Vader, laat mij zijn  

slechts van U alleen, 

Dat mijn wil voor eeuwig zij 

d'uwe en anders geen. 

laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 

laat mij nimmer gaan. 

Abba, Vader, laat mij zijn 

slechts van U alleen. 

 

 

 

 

 


