
 
 
 

 

 

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 verbreekt de grenzen 
Die door mensen zijn gemaakt 

Leid mij Heer, o machtig Heiland, 
door dit leven aan Uw hand.  
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
wees mijn Gids in ’t barre land. 
Gij, mijn sterkte, Gij mijn leider. 
Vul mij met Uw Geest steeds meer. 
Vul mij met Uw Geest steeds meer. 

1.Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen 
Van 't zelfde huis, als broeders, samen wonen, 
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd; 
't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd, 
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd, 
Die door haar reuk het hart verblijdt. 
 
3.Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen: 
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 
En 't leven tot in eeuwigheid. 
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Leid mij Heer, o machtig Heiland 

Psalm 133: 1 en 3 

3.Prijs de Heer, de weg is open 
Naar de Vader naar elkaar 
Jezus Christus, Triomfator,  
mijn Verlosser, Middelaar 
Vader met geheven handen 
Breng ik u mijn dank en eer 
‘t Is Uw Geest die mij doet zeggen 
Jezus Christus is de Heer 
 
 

Laat door mij Uw levend water 
vloeien als een klare stroom. 
O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later  
dat Uw Geest over allen koom’. 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus, in Uw kracht. 
Kom, Heer Jezus, in Uw kracht. 
 



U maakt ons één. 
U bracht ons tesamen, 
wij eren en aanbidden U. 
U maakt ons één, U bracht ons tesamen, 
wij eren en aanbidden U. 
 
Wordt Uw wil gedaan, 
dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van Uw gezin. 
Wordt Uw wil gedaan, 
dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van Uw gezin. 

Refrein:  
God zal met ons zijn,  
God is Immanuël. 
God zal met ons zijn,  
de God van Israël.  
 
Jezus is de Bron waardoor je leven mag.  
Ja, Hij is de Vriend bij wie je schuilen mag.  
Al maken we fouten, maar hebben berouw,  
Hij zal ons vergeven, Jezus blijft ons trouw.  
 
Refrein 
 
Jezus is de koning, van ons mensen klein,  
Wil voor ons de Redder van de wereld zijn.  
Hij vraagt Hem te volgen, in Zijn spoor te staan.  
Hij is onze Koning, Hij kent onze naam.  
 
Refrein 
 
Jezus is de Koning, hij is nu nog klein,  
Straks zal Hij de redder van de wereld zijn.  
Ver weg in het Oosten, waar wij gaan of staan,  
Hij is onze koning, Hij kent onze naam.  
 
Refrein 
 
 

U maakt ons één 

God zal met ons zijn (indien mogelijk staande) 


