
Samen in de naam van Jezus Weerklank 242 

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 doorbreekt 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 

T'is Uw Geest die mij doet zeggen 

Jezus Christus is de Heer 

 

Geest van hierboven Weerklank 192 

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 kon 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 Here, doet triomferen 

Die naar U heten en in U weten 

Dat wij Gods zonen zijn 

Halleluja 

 

Heilige geest van God Weerklank 195 

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. 

 

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. 

 

Jezus leeft in eeuwigheid weerklank 448 

Jezus leeft in eeuwigheid 

Zijn sjaloom wordt werkelijkheid 

Alle dingen maakt Hij nieuw 

Hij is de Heer van mijn leven 

Jezus leeft in eeuwigheid 

Zijn sjaloom wordt werkelijkheid 

Alle dingen maakt Hij nieuw 

Hij is de Heer van mijn leven 

Straks als er een nieuwe dag begint 

En het Licht het van het duister wint 

Mag ik bij Hem binnengaan 

Voor Zijn troon gaan staan 

Hef ik daar mijn loflied aan 



Jezus leeft in eeuwigheid 

Zijn sjaloom wordt werkelijkheid 

Alle dingen maakt Hij nieuw 

Hij is de Heer van mijn leven 

Straks wanneer de grote dag begint 

En het Licht voor altijd overwint 

Zal de hemel opengaan 

Komt de Heer er aan 

Heffen wij dit loflied aan 

Jezus komt in heerlijkheid 

Zijn sjaloom wordt wereldwijd 

Alle dingen maakt Hij nieuw 

Hij is de Heer van ons leven 

Straks wanneer de grote dag begint 

En het Licht voor altijd overwint 

Zal de hemel opengaan 

Komt de Heer er aan 

Heffen wij dit loflied aan 

Jezus komt in heerlijkheid 

Zijn sjaloom wordt wereldwijd 

Alle dingen maakt Hij nieuw 

Hij is de Heer van ons leven 

 

Er komen stromen van zegen Op toonhoogte 135 

Er komen stromen van zegen, 

dat heeft Gods woord ons beloofd, 

stromen, verkwikkend als regen, 

vloeien tot elk die gelooft. 

 

Stromen, stromen van zegen, 

komen als plasregens neer. 

Nu vallen drupp’len reeds neder, 

zend ons die stromen, o Heer. 

 

Er komen stromen van zegen, 

heerlijk verkwikkend zal ‘t zijn, 

op de valleien en bergen, 

zal er nieuw leven dan zijn. 

 

Stromen, stromen van zegen, 

komen als plasregens neer. 

Nu vallen drupp’len reeds neder, 

zend ons die stromen, o Heer. 

 



Er komen stromen van zegen, 

zend ons die heilstroom nu neer, 

geef ons die grote verkwikking, 

geef z’ ons voortdurend, o Heer. 

 

Stromen, stromen van zegen, 

komen als plasregens neer. 

Nu vallen drupp’len reeds neder, 

zend ons die stromen, o Heer. 

 


