
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opw 576 – Immanuël  
 
Als wij samen U aanbidden 
dan maakt Uw Geest ons één. 
U bent welkom in ons midden, 
wij eren U alleen. 
 
Ons hart staat voor U open, 
Heer, neemt de ereplaats; 
wij heffen onze handen naar U op. 
 
(refrein ) 2x 
Immanuel,  
God zelf is met ons 
Vredevorst, 
Machtig God, 
de allerhoogste Heer! 
 
Zie hoe, als wij voor Hem zingen, 
de hemel open gaat 
en als frisse morgenregen 
zijn liefde mensen raakt. 
 
 
 

Want U alleen bent waardig, 
dat Sion U aanbidt, 
de Koning die voor eeuwig heersen zal. 
 
Refrein 4x 
 
 
Opw 343 – Heilige Geest van God 
 
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. 
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. 
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw. 
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. 
 
 
Opw 501 – Vader mijn God, ik aanbid U 
 
Vader, mijn God, ik aanbid U! 
Heel mijn hart is op U gericht. 
Neem mijn leven in Uw hand, 
hoed mijn ziel en mijn verstand  
en laat Uw vrede heersen in mijn hart! 
 
Heilige Geest, U mijn Trooster! 
Maak mij sterk, hef mijn hoofd omhoog. 
Heer, Uw waarheid maakt mij vrij 
en Uw leven groeit in mij. 
Oh, laat Uw vrede heersen in mijn hart! 
 
Heer ik verlang zo naar meer van U. 
Vul mijn gedachten tot eer van U! 
Jezus mijn Redder, reinigt U mijn ziel 
en stort nieuw leven uit door Uw Geest. 
Leg Uw kracht op mij, Uw liefde die geneest 
en laat Uw vrede heersen in mijn hart! 
 
 
 
 
 

Opw 58 – Vrede zij u 
 
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. 


