
 
 
 

 
 
 

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! 

1.Hoor! Een woord van eeuwig leven 
Christus die ten hemel vaart: 
Mij is alle macht gegeven 
In de hemel en op aard; 
Ga vertolken alle volken 
Wa u werd geopenbaard! 
 
2.Doop hen in de naam des Heren, 
Vader, Zoon en heil’ge Geest; 
Dat zij mijn geboden leren, 
Trouw en liefde allermeest. 
Roep hen op zich om te keren, 
Roep hen tot het bruiloftsfeest! 
 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 
 
 
Breng dank aan de Eeuwige, ) 
breng dank aan de Heilige,  ) 
breng dank aan onze Vader ) 
die ons Jezus zond.    )2x 
 
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, ) 
zegt de arme: ik ben rijk,   ) 
om wat de Here heeft gedaan voor ons.  )2x 
Breng dank. 

Breng dank aan de Eeuwige 
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Hoor! Een woord van eeuwig leven 

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

3.Ik ben met u, alle dagen, 
Nu en tot in eeuwigheid! 
Van mijn rijk zult gij gewagen 
Ga dan heen, gaat wereldwijd; 
Als gij valt, zal Ik u dragen, 
Ik ben met u, voor altijd! 



1.Toen de Heer was opgestaan, 
is Hij weer teruggegaan 
naar Z'n Vader in de hemel, 
Daar kwam Hij vandaan. 
Daar zit Hij nu op de troon,  
om te helpen en te troosten. 
Glorie voor de allerhoogste God. 
Glorie voor de allerhoogste God. 
 
2.Toen de Heer was opgestaan, 
is Hij weer teruggegaan 
naar z'n Vader in de hemel, 
daar kwam Hij vandaan. 
Hij regeert met vaste hand, 
van het westen tot het oosten. 
Glorie voor de allerhoogste God. 
Glorie voor de allerhoogste God. 

1. Heer! Ik hoor van rijken zegen, 
Dien Gij uitstort keer op keer; 
Laat ook van dien milden regen, 
Dropp’len vallen op mij neêr; 
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 uit in mij! 
 
 
 
 
 

Toen de Heer was opgestaan 

Heer, ik hoor van rijke zegen (indien mogelijk staande) 

3. Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan: 
Gij geeft blinden de oogen weêr; 
Wil, o, wil nu bij mij stilstaan, 
Werk in mij met kracht, o Heer! 
Ook in mij, ook in mij, 
Werk ook door Uw kracht in mij! 
 
4. Wil me, o Heiland! niet voorbij gaan. 
Doe mij leven U nabij; 
Zie mij zuchtend aan Uw zij staan; 
Roept Gij and’ren, roep ook mij. 
Ja, ook mij, ja ook mij; 
Roept Gij and’ren, roep ook mij. 

3.Toen de Heer was opgestaan, 
is Hij weer teruggegaan 
naar z'n Vader in de hemel, 
daar kwam Hij vandaan. 
Wat Hij eenmaal heeft gezaaid,  
zal Hij nu met blijdschap oogsten. 
Glorie voor de allerhoogste God. 
Glorie voor de allerhoogste God. 
 


