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Lied 135 (OTH) 
Er komen stromen van zegen. 
Dat heeft Gods Woord ons beloofd; 
Stromen, verkwikkend als regen, 
Vloeien tot elk die gelooft. 
 
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 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 de heilstroom neer! 
Geef ons die grote verkwikking; 
Geef z’ ons voortdurend, o Heer. 
 
Stromen van zegen, 
Komen als plasregens neer. 
Nu vallen drupp’len reeds neder, 
Zend ons die stromen, o Heer. 
 



Lied 534 (OTH) 
Jezus, open mijn oren. 
Leer mij Uw stem te verstaan. 
leer mij uw woorden te horen, 
te weten waar ik moet gaan. 
Om Uw licht te verspreiden, 
Uw naam te belijden. 
Leer mij uw stem te verstaan. 
 
Jezus, open mijn ogen. 
Leer mij de mensen te zien, 
zoals U ze ziet uit de hoge. 
U bent de Heer die ik dien. 
Om Uw liefde te geven 
aan wie met mij leven. 
Leer mij de mensen te zien. 
 
Jezus, ik open mijn handen. 
Leer mij een zegen te zijn. 
Maak mij een hulp voor de anderen 
die leven met honger en pijn. 
Om aan wie U niet kennen 
genezing te brengen. 
Leer mij een zegen te zijn. 
 
Lied 192:1 en 2  (Weerklank) 
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 kan 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! 
 
Lied 194:1, 3 en 5  (Weerklank) 
Heer, ik hoor van rijke zegen,   
die Gij uitstort keer op keer. 
Laat ook van die milde regen,  
dropp’len vallen op mij neer. 
Ook op mij, ook op mij,  
dropp’len vallen ook op mij.  
 
Heil'ge Geest wil niet voorbij gaan,  
gij geeft blinden d’ ogen weer. 
Wil, o wil nu bij mij stilstaan.  
Werk in mij met kracht, o Heer!  
Ook in mij, ook in mij,  
werk ook door uw kracht in mij. 
 
Liefde Gods, zo rein, zo krachtig, 
bloed van Jezus, rijk en vrij. 
Gods genade, sterk en machtig, 
O, verheerlijk U in mij. 
Ook in mij, ook in mij, 
O, verheerlijk U in mij. 


