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OTH 229 HERE JEZUS OM UW WOORD 
(Liedboek voor de kerken gezang 328) 
1. Here Jezus, om Uw woord, 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort, 
Uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven, 
hart en ziel en heel ons leven. 
 
2. Ons gevoel en ons verstand, 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als Uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten, 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 
3. O Gij glans der heerlijkheid,  
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid,  
open hart en mond en oren,  
dat ons bidden en ons zingen, 
tot de hemel door mag dringen. 
 
 
 
 
 

OTH 134 ALS DE HEMEL OPENBREEKT 
(DE WIND STEEKT OP)  
Stichting Sela Music 
1. Als de hemel openbreekt,  
het huis vervult met vrede, 
zal de adem van uw Geest  
ons met zijn kracht bekleden. 
  
Wek ons tot leven en wakker ons aan: 
zet ons in vuur en in vlam. 
Breng een herleving en moedig ons 
aan:  
Heer, maak ons helemaal nieuw! 
 
(Refrein) 
De wind steekt op, de wind steekt op; 
waar zij waait leeft uw kerk weer op.  
Het vuur laait op, het vuur laait op:  
een vuur van liefde voor God! 
  
2. Als U heilig vuur ontsteekt,  
als antwoord op ons bidden, 
is de kracht die ons ontbreekt 
aanwezig in ons midden. 
  
Wek ons tot leven en wakker ons aan: 
zet ons in vuur en in vlam. 
Breng een herleving en moedig ons 
aan: 
Heer, maak ons helemaal nieuw! 
(Refrein) 
 
Wek ons tot leven en wakker ons aan: 
zet ons in vuur en in vlam. 
Breng een herleving en moedig ons 
aan: 
Heer, maak ons helemaal nieuw! 
 
De wind steekt op, de wind steekt op; 
waar zij waait leeft uw kerk weer op.  
Het vuur laait op, het vuur laait op:  
De wind steekt op, de wind steekt op; 
waar zij waait leeft uw kerk weer op.  
Het vuur laait op, het vuur laait op:  
een vuur van liefde voor God! 
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 OTH 135 ER KOMEN STROMEN VAN 
ZEGEN  
(Joh. de Heer 57)  
1. Er komen stromen van zegen 
Dat heeft Gods Woord ons beloofd,  
Stromen, verkwikkend als regen,  
Vloeien tot elk die gelooft.  
 
(Refrein) 
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.  
(Refrein) 
 
3. Er komen stromen van zegen,  
Zend ons de Heilstroom nu neer!  
Geef ons die grote verkwikking;  
Geef z’ ons voortdurend, O Heer.  
(Refrein) 
 
OTH 211 U BENT MIJN SCHUILPLAATS 
HEER (Opwekking 176) – 3x in canon  
U bent mijn schuilplaats Heer, 
U vult mijn hart steeds weer 
Met een verlossingslied. 
Telkens als ik angstig ben, 
Steun ik op U. 
Ik vertrouw op U. 
Als ik zwak ben, ben ik sterk 
In de kracht van mijn Heer 
 
OTH 137 HEILIGE GEEST VAN GOD, 
ADEM IN ONS MIDDEN  
(Sela) – acapella 
Heilige Geest van God, 
Adem in ons midden, 
Dan zullen wij aanbidden 
De Vader en de Zoon. 
 

Heilige Geest van God, 
Adem in ons midden, 
Dan zullen wij aanbidden 
De Vader en de Zoon. 
 
(Refrein) 
Kom, o Heilige Geest, 
Wijrwachten op U 
Vervul ons met uw kracht 
Heil’ge Geest kom nu. 
 
OTH 443 IED’RE DAG IEDER UUR 
(een boek vol liedjes1) 
Ied're dag ieder uur 
Sta ik in vuur en vlam 
Voor het Lam van God 
Maak mij echt maak mij puur 
Zet mij in vuur en vlam 
Voor het Lam van God 
 
Ik wil danken, ik wil zingen 
Ik wil dansen, ik wil springen 
En aan iedereen vertellen dat U leeft 
Ik wil knielen, ik wil buigen 
Ik wil jubelen en juichen 
En getuigen van de liefde die U geeft 
 
Ied're dag ieder uur 
Sta ik in vuur en vlam 
Voor het Lam van God 
Maak mij echt maak mij puur 
Zet mij in vuur en vlam 
Voor het Lam van God 
 


