
Pinksterliederen 2020 uit de bundel Weerklank 

 

Lied 193:1-4 

God giet zijn heil op Pinkst’ren uit, de tijd is vol naar zijn besluit. 

Hij laat de zijnen niet alleen, eendrachtig in zijn naam bijeen. 

Niet langer blijven zij verweesd: de Trooster komt, de Heil’ge Geest. 

 

Nu God de hemelen ontsluit, klinkt plotseling een sterk geluid, 

alsof met vaart en kracht een wind, zijn waaien in het huis begint. 

Niets anders wordt er nog gehoord, het dringt in alle kamers door. 

 

Ook zien zij met verwondrend oog, een vuur dat neerdaalt van omhoog. 

Het neemt de vorm van tongen aan, en blijft op aller hoofden staan. 

In tekenen van wind en vuur, vervult de Geest hen in dit uur. 

 

Wanneer de Geest is neergedaald, spreekt ieders tong een vreemde taal. 

Elk geeft Gods grote daden door, de Geest zegt hun de woorden voor. 

Zo wordt de volken uitgelegd, wat de profeet reeds had voorzegd. 

 

Lied 493:1 

O Heer die onze Vader zijt, 

vergeef ons onze schuld. 

Wijs ons de weg der zaligheid, 

en laat ons hart, door U geleid, 

met liefde zijn vervuld, 

met liefde zijn vervuld. 

 

 

 



Lied 421:1 (2 maal) 

Als een hert dat verlangt naar water, 

zo verlangt mijn ziel naar U. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 

Aan U alleen geef ik mij geheel. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 

 

Lied 200:1, 2, 3, 6 

Kom, o Geest van God gegeven, zelf ook God van eeuwigheid, 

kom met kracht en liefde tevens, en vervul ons t’ allen tijd; 

laat uw liefdevolle gloed, diep doordringen ons gemoed. 

 

Spreek ons aan in hart en zinnen, geef ons raad, vermaan met tucht, 

opdat, al wat wij beginnen, eens zal dragen rijke vrucht. 

Leer ons wat de waarheid zij, en maak ons van dwaling vrij. 

 

Wil steeds in ons hart getuigen, dat wij nu Gods kind’ren zijn. 

Help ons om voor Hem te buigen ook al treft ons nood en pijn. 

Waar de Vader ons ook leidt, troost ons met barmhartigheid. 

 

Als wij eenmaal zullen sterven, schenk ons dan de zekerheid, 

dat wij Gods genade erven, ingaan in de heerlijkheid 

die, al vatten wij het niet, God zelf door zijn Zoon ons biedt. 

 


