
Er komen stromen van zegen   

1,2,3 

 

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 komen 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 die heilstroom nu neer. 

Geef ons die grote verkwikking;  

geef z’ ons voortdurend, o Heer! 

(Refrein) 

 

 Laat m’in U blijven, groeien, 

bloeien   1, 2 

 

1   Laat m’in U blijven, groeien, 

bloeien, 

o Heiland die de wijnstok zijt! 

Uw kracht moet in mij overvloeien, 

of ‘k ben een wis verderf gewijd. 

Doorstroom, beziel en zegen mij, 

opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 

 

 

 

2   Ik kan mij zelf geen wasdom 

geven: 

niets kan ik zonder U, o Heer! 

In Uw gemeenschap kiemt er leven 

en levensvolheid meer en meer! 

Uw Geest moet in mij uitgestort: 

de rank die U ontvalt, verdort. 

 

 

Machtig God, sterke Rots  1,2 

 

1   Machtig God, sterke Rots 

U alleen bent waardig. 

Aard’ en hemel prijzen U 

glorie voor Uw Naam. 

 

2  Lam van God, hoogste Heer 

heilig en rechtvaardig, 

stralend Licht, Morgenster, 

niemand is als U. 

 

Prijst de Vader, prijst de Zoon. 

Prijst de Geest Die in ons woont. 

Prijst de Koning der heerlijkheid. 

Prijst Hem tot in eeuwigheid. 

 

 

Ere zij aan God, de Vader  1,3 

 

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! 

 

 

Halleluja, lof, aanbidding 

brengen eng’len U ter eer, 

heerlijkheid en kracht en machten 

legt Uw schepping voor U neer. 

Halleluja, halleluja, 

lof zij U, der heren Heer! 


