Liederen online viering zondag 31 mei 2020
LB 680 – Kom Heilige Geest, Gij vogel Gods
1 Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, Lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.
2 Waar Gij niet zijt, is het bestaan,
is alle denken, alle doen
zo leeg en woest, zo dood, als toen
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.
4 Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.
5 O Heil'ge Geest, wij zijn verblijd:
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond,
ten teken dat Gij bij ons zijt.
OvK 31 – Door de kracht
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 we feest met elkaar
We zingen: halleluja en prijzen de Heer (3x)
Hij is het waard
Door de kracht...
Als ik zing: halleluja, dan prijs ik de heer (3x)
Hij is het waard
Door de kracht...

Opw. 319 – Veni Creator Spiritus (Kom, Schepper Geest)
Veni Creator Spiritus
Veni Creator Spiritus
Veni Creator
Veni Creator
Veni Creator Spiritus

Sela – Kom Heilige Geest
Heilige Geest van God,
adem in ons midden,
dan zullen wij aanbidden
de Vader en de Zoon.

Kom, o Heilige Geest,
wij wachten op U.
Vervul ons met uw kracht,
Heil’ge Geest kom nu.

Opw. 553 – Laat het feest zijn in de huizen
Laat het feest zijn in de huizen,
mensen dansen op de straat.
Als het onrecht buigt voor Jezus
en het volk weer bidden gaat.
In de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal.
Laat Uw licht zien in het duister
als wij buigen voor het kruis.
Laat Uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis.
In de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal.

In de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal.
Halleluja, Halleluja -8xIn de bergen, door de dalen…

Fall Afresh (Bethel Music)

Kom opnieuw

Awaken my soul, come awake
To hunger, to seek, to thirst
Awaken first love, come awake
And do as you did, at first

Ontwaak, mijn ziel, word wakker
Om te hongeren, te zoeken, te dorsten
Ontwaak, mijn eerste liefde, word wakker
En doe wat je deed in het begin

Spirit of the living God come fall afresh on
me
Come wake me from my sleep
Blow through the caverns of my soul,
pour in me to overflow
To overflow

Geest van de levende God, kom opnieuw
over mij
Kom en wek me uit mijn slaap
Blaas door de spelonken van mijn ziel,
Vul me tot ik overstroom
Tot ik overstroom

Awaken my soul, come awake
To worship with all your strength

Ontwaak, mijn ziel, word wakker
Om te aanbidden met al je kracht

Spirit of the living God come fall afresh on
me
Come wake me from my sleep
Blow through the caverns of my soul,
pour in me to overflow

Geest van de levende God, kom opnieuw
over mij
Kom en wek me uit mijn slaap
Blaas door de spelonken van mijn ziel,
Vul me tot ik overstroom

Come and fill this place
Let Your glory now invade
Spirit come and fill this place
Let Your glory now invade

Kom en vul deze ruimte
Laat Uw glorie nu binnentrekken
Heilige Geest, kom en vul deze ruimte
Laat Uw glorie nu binnentrekken

Spirit of the living God come fall afresh on
me
Come wake me from my sleep
Blow through the caverns of my soul,
pour in me to overflow
To overflow

Geest van de levende God, kom opnieuw
over mij
Kom en wek me uit mijn slaap
Blaas door de spelonken van mijn ziel,
Vul me tot ik overstroom
Tot ik overstroom

