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Vader, vol van vrees en schaamte, 

buigen wij voor U. 

Heel uw werk door ons vertreden, 

klaagt ons, mensheid aan bij U. 

 

Heer ontferm U over ons, 

die schuldig voor U staan. 

U bent onze God en Redder, 

neem ons in uw liefde aan. 

 

Vader, in dit uur der waarheid, 

keren w'ons tot U. 

O, vergeef ons, Heer herstel ons, 

maak ons hart en leven nieuw. 

 

Vul ons met uw heil'ge Geest, 

geef vuur en kracht steeds weer. 

Ieder zal uw macht aanschouwen, 

dat wij uw naam verhogen Heer. 

dat wij uw naam verhogen Heer. 

 

Op Toonhoogte 365 

 

 1 Abraham, Abraham,  

verlaat je land, verlaat je stam! 

Abraham, je moet gaan wonen 

in het land dat Ik zal tonen.  

Tel de sterren in de nacht,  

zo groot wordt jouw nageslacht.  

 

2 Abraham, Abraham,  

verlaat je land, verlaat je stam!  

Ik zal jou Mijn zegen geven,  

je geleiden allerwegen,  

en de volkeren tezaam  

vinden zegen in jouw naam.  

 

3 Abraham, Abraham,  

verlaat zijn land, verlaat zijn stam!  

Met een woord gaat hij het wagen.  

Zonder verder iets te vragen  

staat hij op en gaat op reis,  

langs de weg die God hem wijst. 
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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 bevrijd ons 

 schijn in mij, schijn door mij 

 

(refrein) 

 kom Jezus kom 

 vul dit land met Uw heerlijkheid 

 kom heilge 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 ik 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 

 

(rerein) 

 kom Jezus kom 

 vul dit land met Uw heerlijkheid 

 kom heilge geest stort op ons Uw vuur 

 zend Uw rivier 

 laat Uw heil heel de aard vervullen 

 spreek Heer Uw woord dat het licht overwint 

 

staan wij oog in oog met U Heer 

 daalt Uw stralende licht op ons neer zichtbaar tastbaar 

word U in ons leven 

 U volmaakt wie volkomen zich geven 

 schijn in mij, schijn door mij 

 

(refrein) 

 kom Jezus kom 

 vul dit land met Uw heerlijkheid 

 kom heilge geest stort op ons uw vuur 

 zend Uw rivier 

 laat Uw heil heel de aard vervullen 

 spreek Heer Uw woord dat het licht overwint 

  



JdH 57 

 

1 Er komen stromen van zegen. 

Dat heeft Gods woord ons beloofd; 

stromen, verkwikkend als regen, 

vloeien tot elk die gelooft. 

KOOR: 

Stromen van zegen, 

komen als plasregens neer. 

Nu vallen drupp'len reeds neder, 

zend ons die stromen, O Heer. 

2 Er komen stromen van zegen, 

heerlijk verkwikkend zal 't zijn: 

op de valleien en bergen 

zal er nieuw leven dan zijn. 

KOOR 

3 Er komen stromen van zegen, 

Zend ons die Heilstroom nu neer! 

Geef ons die grote verkwikking; 

geef z' ons voortdurend, O Heer! 

KOOR 
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God kent jou 

vanaf het begin 

helemaal van buiten 

en van binnenin 

Hij kent al je vreugde 

en al je verdriet, 

want Hij ziet de dingen 

die een ander niet ziet 

 

en weet je wat zo mooi is 

bij Jezus voel je je vrij 

om helemaal jezelf te zijn 

want Hij houdt van jou, 

ja Hij houdt van jou, 

ja Hij houdt van jou en mij 
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Jezus houdt van alle kleine kinderen. 

 Jezus houdt van alle kleine kinderen. 

 Jezus houdt van alle kleine kinderen. 

 Alle kleine kinderen mogen komen. 

 

 Eén kleine, twee kleine, 

 drie kleine kinderen, 

 vier kleine, vijf kleine, 

 zes kleine kinderen, 

 zeven kleine, acht kleine, 

 negen kleine kinderen, 

 alle kleine kind’ren mogen komen. 
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Zegen mij op de weg die ik moet gaan 

 Zegen mij op de plek waar ik zal staan 

 Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt 

 O God zegen mij alle dagen lang! 

 Vader maak mij tot een zegen 

 Ga mij niet voorbij 

 Regen op mij met uw Geest Heer 

  Jezus kom tot mij 

  Als de Bron van leven 

  Die ontspringt diep in mij 

  Breng een stroom van zegen 

  Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij 

 Zegen ons waar we in geloof voor leven 

 Zegen ons waar we hoop en liefde geven 

 Zegen om de ander tot zegen te zijn! 

 O God zegen ons tot in eeuwigheid 

  Vader maak ons tot een zegen 

  Hier in de woestijn 

  Wachtend op Uw milde regen 

  Om zelf een bron te zijn 

  Met een hart vol vrede 

  Zijn wij zegenend nabij 

  Van uw liefde delend 

  Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 

 

ELB 413 

 

1. Lichtstad met uw paarlen poorten, 

 Wond're stad zo hoog gebouwd 

 Nimmer heeft men op deez' aarde, 

 Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 

 Refrein. 

  Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 

  Luist'ren naar zijn liefdestem. 

  Daar geen rouw meer en geen tranen 

  In het nieuw Jeruzalem. 

 2. Heilig oord vol licht en glorie 

 Waar de boom des levens bloeit 

 En de stroom van levend water 

 Door de gouden godsstad vloeit. 

 Refrein. 

 3. Schoon tehuis voor moede pelgrims 

 Komend uit de zand-woestijn, 

 Waar zij rusten van hun werken 

 Bij de springende fontein. 

 Refrein. 

 4. Wat een vreugde zal dat wezen 

 Straks vereend te zijn met Hem 

 In die stad met paarlen poorten 

 In het nieuw Jeruzalem. 

  Refrein. 

 


