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Ere zij aan God de Vader 

1.  Ere zij aan God, de Vader, 

 ere zij aan God, de Zoon, 

 eer de Heil’ge Geest, de Trooster, 

 de Drie-een’ge in Zijn troon. 

 Halleluja, halleluja, 

 de Drie-een’ge in Zijn troon! 

 

2. Ere zij aan Hem, wiens liefde 

 ons bevrijdt van elke smet, 

 ere zij aan Hem, die zondaars, 

 in de rij van koon’gen zet. 

 Halleluja, halleluja, 

 ’t Lam, dat vrijkocht en dat redt! 

 

Er komen stromen van zegen 

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. 

 

3. Er komen stromen van zegen, 

 zend ons die Heilstroom nu neer! 

 Geef ons die grote verkwikking; 

 geef z' ons voortdurend, o Heer! 

(Refrein) 
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Heer! Ik hoor van rijke zegen 

1.   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. 

 

2.   Ga mij niet voorbij, o Vader, 

 Zie, hoe mij mijn zonde smart. 

 Trek mij met Uw koorden nader, 

 stort Uw liefd’ ook in mijn hart. 

Ook in mij, ook in mij, 

stort Uw liefde ook in mij. 

 

3. Ga mij niet voorbij, o Herder! 

 Maak mij gans van zonden vrij. 

 Vloeit de stroom van zegen verder, 

 zegen and’ren, maar ook mij. 

 Ja, ook mij, ja ook mij, 

 zegen and’ren, maar ook mij. 

 

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 

1.  Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 

 vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 

 Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 

 Drievuldig God, die één in wezen zijt. 

 

4.  Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 

 hemel, zee en aarde verhoogt Uw heerlijkheid. 

 Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 

 Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
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Samen in de naam van Jezus 

1.  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. 

 

2.  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 

 

 


