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LB 283:1.2.3.4 In de veelheid van geluiden 

283:1 

In de veelheid van geluiden 

in het stormen van de tijd, 

zoeken wij het zachte suizen 

van het woord, dat ons verblijdt. 

 

283:2 

En van overal gekomen, 

drinkend uit de ene bron, 

bidden wij om nieuwe dromen, 

richten wij ons naar de zon. 

283:3 

Want wij mensen op de aarde 

raken van het duister moe. 

Als uw hart ons niet bewaarde 

sliepen wij ten dode toe. 

 

283:4 

Laat uw dauw van vrede dalen 

in de voren van de tijd. 

Vat ons samen in de stralen 

van uw goedertierenheid. 

 

 

LB 680:1,2,3 Kom Heilige Geest, Gij vogel Gods 

680:1 

Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods, 

daal neder waar Gij wordt verwacht. 

Verschijn, lichtengel, in de nacht 

van onze geest, verward en trots. 

 

680:2 

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. 

680:3 

Er is geen licht dan waar Gij zijt, 

uw vleugels breidt, uw vleugels strekt, 

geen leven, dan waar Gij het wekt 

in een gemis dat naar U schreit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LB 686:1.2.3 De Geest des Heren heeft 

686:1 

De Geest des Heren heeft 

een nieuw begin gemaakt, 

in al wat groeit en leeft 

zijn adem uitgezaaid. 

De Geest van God bezielt 

wie koud zijn en versteend 

herbouwt wat is vernield 

maakt één wat is verdeeld. 

 

686:2 

Wij zijn in Hem gedoopt 

Hij zalft ons met zijn vuur. 

Hij is een bron van hoop 

in alle dorst en duur. 

Wie weet vanwaar Hij komt 

wie wordt zijn licht gewaar? 

Hij opent ons de mond 

en schenkt ons aan elkaar. 

686:3 

De Geest die ons bewoont 

verzucht en smeekt naar God 

dat Hij ons in de Zoon 

doet opstaan uit de dood. 

Opdat ons leven nooit 

in weer en wind bezwijkt, 

kom Schepper Geest, voltooi 

wat Gij begonnen zijt. 

 

 

 

LB 701:1.2. / 3.4 Zij zit als een vogel 

701:1 

Zij zit als een vogel, broedend op het water, 

onder haar de chaos van de eerste dag; 

zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping, 

wachtend op het woord totdat zij baren mag. 

 

701:2 

Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, 

zoekend naar een plaats onder de hemelboog; 

zij rust in de schoot, wachtend op het wonder 

dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. 

 

701:3 

Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, 

maakt de tongen los, taal en getuigenis, 

bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 

niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 

 

701:4 

Want zij is de Geest, een met God in wezen, 

gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; 

de sleutel is zij, toegang tot de schriften, 

vogel uit de hemel, witte vredesduif. 

 



LB 634 (melodie: U zij de glorie) Kracht uit de hoogte 

634:1 

Kracht uit de hoogte, vuur van God de Heer, 

daal op onze hoofden, ja, daal in ons neer. 

Geef ons taal en teken, spreek door onze mond, 

laat de wereld weten: Christus overwon! 

Kracht uit de hoogte, vuur van God de Heer, 

daal op onze hoofden, ja, daal in ons neer. 

 

634:2 

Storm van de hemel, stem van grote kracht, 

spreek in onze dagen, spreek met overmacht. 

Stort in ons uw vreugde, steek de tongen aan, 

laat de schepping weten: Christus overwon! 

Storm van de hemel, stem van grote kracht, 

spreek in onze dagen, spreek met overmacht. 

 

 
 

 

LB 687:1.2.3 Wij leven van de wind 

687:1 

Wij leven van de wind 

die aanrukt uit den hoge 

en heel het huis vervult 

waar knieën zijn gebogen, 

die doordringt in het hart, 

in de verborgen hof, 

en uitbreekt in een lied 

en opstijgt God ten lof. 

 

687:2 

Wij delen in het vuur 

dat neerstrijkt op de hoofden, 

de vonk die overspringt 

op allen die geloven. 

Vuurvogel van de vloed, 

duif boven de Jordaan, 

versterk in ons de gloed, 

wakker het feestvuur aan. 

687:3 

Wij teren op het woord, 

het brood van God gegeven, 

dat mededeelzaam is 

en kracht geeft en nieuw leven. 

Dus zeg en zing het voort, 

geef uit met gulle hand 

dit manna voor elk hart, 

dit voedsel voor elk land. 

 

 

 


