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Lied 258 (Joh. de Heer)
Kom in mijn hart, kom in mijn hart,
o kom in mijn hart, Heer Jezus.
Breng keer op keer Uw ware leer
opnieuw in mijn hart, Heer Jezus.
Blijf in mijn hart, blijf in mijn hart,
o, blijf in mijn hart, Heer Jezus.
Blijf op mijn vraag vanaf vandaag
voorgoed in mijn hart, Heer Jezus.
Leef in mijn hart, leef in mijn hart,
o, leef in mijn hart, Heer Jezus.
’k Ben dan Uw kind dat U bemint
vanuit mijn hart, Heer Jezus.
Lied 206:1 (Weerklank)
Verhef, verhef uw lofgezangen,
uw danklied, christen, stijg’ omhoog!
De kerk heeft ’s Vaders Geest ontvangen,
Hij daalde neer voor ieders oog.
In vuurtong, wind en vreemde talen
erkennen wij Gods grote trouw,
daar Hij de Geest liet nederdalen,
de Trooster, die Hij zenden zou.
Lied 439 (OTH)
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 wij feest met elkaar.

Wij zingen halleluja en prijzen de Heer.
Wij zingen halleluja en prijzen de Heer.
Wij zingen halleluja en prijzen de Heer.
Hij is het waard!
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 wij feest met elkaar.
Als ik zing halleluja dan prijs ik de Heer.
Als ik zing halleluja dan prijs ik de Heer.
Als ik zing halleluja dan prijs ik de Heer.
Hij is het waard!
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 wij feest met elkaar.
Lied 35 (Weerklank)
Daarna doet God de hoge hemel open
en antwoordt op uw bidden en uw hopen.
Hij giet zijn eigen Geest in overvloed
op vlees en bloed.
Die Geest geeft ’s Heren woord in kindermonden.
De oude mannen dromen onomwonden.
De jongelingen zien een vergezicht
van vreed’ en licht.
Ja ook op wie de vrijheid niet genieten,
op slaven zal de Heer zijn Geest uitgieten.
Zij krijgen deel aan een vernieuwd bestaan
in ’s Heren naam.
De geestesstorm zal door de wereld varen.
God zal zijn volle glorie openbaren.
In bloed en duister zal het licht vergaan
van zon en maan.

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 242 (Weerklank)
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.
't Werk van God is niet te keren
Omdat Hij er over waakt,
En de Geest doorbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt.
Prijst 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!

