
Bron van Levend water 
Bron van levend water, ontspring nu in mij  
Zend uw Geest o Heilig God en maak mij vrij 
Van elke situatie die mijn hart bezwaart 

‘k geef mijn last aan u die heel mijn ziel bewaart 
Refrein: 
Jezus [3x] 
 
Neem mij in uw armen leid mij door uw Geest 
Neem mijn trots mijn twijfels en mijn angsten nu 
Trek mij met uw liefde ik verlang naar U 
Refrein: 
Vader [3x] 
 
Geef jezelf aan Jezus die jou geneest 
Laat hem je omarmen en ontvang zijn Geest 
Als je hem vertrouwt, word je door Hem bevrijd 
Zul je met hem leven tot in eeuwigheid 
Refrein: 
Geest Geest van God (3x) 
Jezus, Vader, Geest van God 
 
Verstaan 
Soms vraag ik mij af of ik U zou verstaan. 
Als U mij roept bij mijn enige naam. 
En Uw stem doorklinkt in de nacht. 
Zou ik U herkennen als ik U niet verwacht? 
 
Zie ik Uw hand als U stuurt op mijn pad? 
Voel ik de kracht die ik eerst nog niet had? 
Luister ik wel naar Uw eeuwige woord? 
Ken ik Uw stem die ik nooit heb gehoord? 
 
Wat zou het mooi zijn, U te verstaan. 
en al het kwade in mij.. te verslaan. 
Heer ik denk veel te vaak dat ik weet wat .. U wilt. 
Wat zou het mooi zijn, met U te gaan 
En te begrijpen dat ik naast U mag staan. 
Omdat U alleen mijn diepste honger stilt. 
 
Heer U zegt dat U altijd klaar staat voor mij. 
Als ik U vraag om Uw hand aan mijn zij. 
Als ik U zoek in het diepst van de nacht. 
Dat ik U vindt als ik U maar verwacht. 
 
Hoe klinkt Uw stem, in welke taal? 
Wat is Uw boodschap, wat het verhaal. 
Geef mij een zin, Heer, die ik begrijp 
Geef mij een teken……. 

 
Als ik U begrijp, geef mij dan ook de kracht 
om te doen wat U van mij verwacht. 
Ik ben zwak en soms net een kind. 
altijd op zoek naar de weg die mij zint. 
 
Wat zou het mooi zijn, U te verstaan. 
en al het kwade in mij.. te verslaan. 
Heer ik denk veel te vaak dat ik weet wat .. U wilt. 
Wat zou het mooi zijn, met U te gaan 
En te begrijpen dat ik naast U mag staan. 
Omdat U alleen mijn diepste honger stilt. (3x) 
 
 
Vuur 
Duizend kerken, leeg verlaten, 
Duizend huizen, stille straten. 
En geen mens die, weet van liefde 
Want het vuur is uitgegaan. 
 
De vonk die is verdwenen uit jouw mooie ogen. 
De vonk die vroeger vurig is geweest. 
Waar is dat gevoel, dat ik ken van lang geleden. 

Duizend vragen, duizend dingen, 
om te dragen. 
 
Koude dagen, zonder warmte 

Zonder kerk en zonder vuur. 
Zouden wij niet vaker bidden 
En getuigen van het vuur. 
 
Mijn huis is nooit gesloten, er is plek genoeg. 
Mijn vlam blijft altijd branden, ook voor jou. 
Ik zie je niet zo vaak, maar blijf hier op je wachten. 
Duizend dagen, duizend nachten. 
 
Zonder einde. 
Ik ben je niet vergeten, waar je gaat of staat. 
Ik ben er altijd bij, jouw naam staat in mijn hand. 
Ik wis jouw naam niet uit. Ik ben er in het vuur. 
Duizend dagen, duizend nachten. 
Ik ben. 
 
Gebed 
Als de morgen is gekomen en het licht heel zacht 
ontwaakt. 
Heer dan vraag ik deze morgen of U over Uw 
wereld waakt. 
Sta ons bij bij onze zorgen en behoed ons voor het 
kwaad. 
Ga zo mee, houd ons geborgen, daar waar onze 
weg ook gaat. 
Heer wij vragen om een zegen voor de dag die net 
begint. 
Dat Uw woorden vruchten dragen en Uw liefde 
steeds overwint 
 
Als de avond is gekomen en de nacht heel zacht 
ontwaakt 
Heer dan danken wij voor dagen dat U onze harten 
raakt. 
Voor de dingen die we kregen, voor de lach op ons 
gezicht 
En dat wij hier mogen zingen, met ons oog op U 
gericht. 
Heer wij zijn U eeuwig dankbaar voor de dag die is 
geweest 
Dat Uw woorden mochten klinken van Uw liefde 
nog het meest. 
 
Heer wij vragen U om de vrede, help ons Heer als 
het niet gaat. 

Deze wereld heeft U nodig, waar men U steeds 
weer verlaat. 
Leer ons kijken met Uw ogen, want dat hebben wij 
verleerd. 
Laat ons bidden met de woorden die Uw zoon ons 
heeft geleerd 
Onze Vader in de hemel, Heilig is Uw grote naam. 
Laat Uw dagen spoedig komen en Uw wil worden 
gedaan. 
Onze Vader in de hemel, Heilig is Uw grote naam. 
Laat Uw dagen spoedig komen en Uw wil worden 
gedaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Onze Vader in de hemel 
Onze Vader in de hemel 
U staat zorgzaam om ons heen 
Geef dat alle mensen weten 

zoals U is er maar een. 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn 
In uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien zal zijn 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat u graag wilt 
 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild 
en vergeef ons wat we fout doen 
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander 
maar weer samen verder gaan 
 
Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar 
Geef dat wij het juiste kiezen 
dat we goed zijn voor elkaar 
 
Onze Vader, wij geloven 
dat u onze wereld leidt 
Met uw licht helpt u ons verder 
Hier en nu en straks, altijd 
Amen, amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik zal er zijn 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn 
naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 


