
 
 

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 

Opwekking 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 bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 

Refrein:  
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 

Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 

Zend uw rivier, laat uw heil 
heel de aard' vervullen. 

Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint. 
 

Heer, 'k 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. 
 

Kinderopwekking 31 – Door de kracht 
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... 

Kinderopwekking 206 – Geest van God 
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. 
 

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. 


