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1. Geest van hierboven
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!

3. Vlammetje
Een vlammetje hier, een vlammetje daar.
Een heleboel vlammetjes bij elkaar.
Zeg weet je het al, vandaag is het feest:
voor jou en voor mij kwam de Heilige Geest.

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 Heere, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

4. Laat heel de wereld het zien
Laat heel de wereld het zien,
maak de volk'ren weer blij
door de klank van Zijn stem.
Heuvels en dalen breek uit!
Kom en juich, zing het luid!
Klap je handen voor Hem!

2. Vrede zij U
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.
Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest,
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.
Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest,
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.

Een vlammetje hier, een vlammetje daar.
We doen onze vlammetjes bij elkaar.
Dan is het een vuur, dan is het een feest:
wij danken de Heer’ voor de Heilige Geest!

Refrein:
Liefde en recht zal Hij brengen op aard',
een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
't Woord van de waarheid maakt vrij.
Het maakt vrij!
Laat heel de wereld het zien,
maak gevangenen vrij,
breng de eenzamen thuis.
Heel satans bolwerk stort neer,
door 't gebed tot de Heer’,
door de kracht van het kruis.
(Refrein)

5. Heer’ Uw licht en Uw liefde schijnen
Heer’ Uw licht en Uw liefde schijnen.
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja Uw waarheid bevrijd ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Voorzang: Psalm 87 vers 3 en 4
De Filistijn, de Tyriër, de Moren,
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht;
Van Sion zal het blijde nageslacht
Haast zeggen: "Deez' en die is daar geboren”.

Refrein:
Kom, Jezus, kom.
Vul dit land met Uw heerlijkheid.
Kom, Heil’ge Geest. Stort op ons Uw vuur.
Zend Uw rivier. Laat Uw heil heel de aard vervullen.
Spreek, Heer’, Uw Woord; dat het Licht overwint.

God zal ze Zelf bevestigen en schragen,
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
Hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
En doen den naam van Sions kind'ren dragen.

Staan wij oog in oog met U, Heer’.
Daalt Uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar, wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
(Refrein)

