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Acclamatie 
Lied ‘Op U vertrouw ik’ 
 
Gebed om ontferming 
Lied ‘Let the peace of God reign’ 
 
De Geest…. en de kinderen 
Lied 683 alle coupletten ’t Is feest vandaag ’t is Pinksterfeest 
 
Lezing Handelingen 2: 1-24 
Lied ‘De kracht van Uw liefde’ 
Verkondiging 
Lied: like a mighty river 
 
In Memoriam Ineke Sander 
Lied 218: 1, 2, 5 Dank U voor deze nieuwe morgen 
 
Dankgebed en voorbeden 
Stil gebed 
Gezamenlijk Onze Vader 
 
Lied 675 Beide coupletten Geest van hierboven 
Zending en zegen 
 



 

 

Op U vertrouw ik 
 
In de zon die opgaat, 
in de regen op het raam, 
in de eerste sterren, 
in de kracht van een orkaan, 
zie ik Uw macht o Heer 
en telkens zeg ik het weer: 
 
Op U vertrouw ik, 
op U vertrouw ik. 
U blijft wie U bent, 
gisteren, morgen en nu. 
Op U vertrouw ik, 
op U vertrouw ik, 
in al wat ik doe 
Heer, wil ik vertrouwen op U. 
 
Alle seizoenen, (alle seizoenen), 
en ieder jaar, (en ieder jaar), 
de uren verstrijken, 
maar U bent steeds daar. 
Morgen is niet bekend, 
maar U Heer, U blijft wie U bent. 
 
Op U vertrouw ik, 
op U vertrouw ik. 
U blijft wie U bent, 
gisteren, morgen en nu. 
Op U vertrouw ik, 
op U vertrouw ik, 
in al wat ik doe 
Heer, wil ik vertrouwen op U. 

Vertrouwen op U. 

Op U vertrouw ik, 
op U vertrouw ik. 
U blijft wie U bent, 
gisteren, morgen en nu. 
Op U vertrouw ik, 
op U vertrouw ik, 
in al wat ik doe 
Heer, wil ik vertrouwen op U. 

Op U vertrouw ik. 

 



LET THE PEACE OF GOD REIGN: 
 
Father of life, draw me closer; 
Lord, my heart is set on You. 
Let me run the race of time 
with Your life enfolding mine; 
and let the peace of God, let it reign. 
 
Father of life, draw me closer; 
Lord, my heart is set on You. 
Let me run the race of time 
with Your life enfolding mine; 
and let the peace of God, let it reign. 
 
O Lord, I hunger for more of You. 
Rise up within me; let me know Your truth. 
O Holy Spirit, saturate my soul, 
and let the life of God fill me now. 
Let your healing pow’r 
bring me life and make me whole; 
and let the peace of God, let it reign. 
 
O Holy Spirit, You’re my Comfort. (You’re my Comfort.) 
Strengthen me, hold my head up high; 
and I’ll stand upon Your truth, (on Your truth,) 
bringing glory unto You. 
And let the peace of God, let it reign. 
 
O Lord, I hunger for more of You. 
Rise up within me; let me know Your truth. 
O Holy Spirit, saturate my soul, 
and let the life of God (O let it) fill me now. 
Let your healing pow’r 
bring me life and make me whole; 
and let the peace of God, let it reign. 
 
O Lord, I hunger for more of You. 
Rise up within me; let me know Your truth. 
O Holy Spirit, saturate my soul, 
and let the life of God (O let it) fill me now. 
Let your healing pow’r 
bring me life and make me whole; 
and let the peace of God, let it reign. 
 
And let the peace of God (the peace of God) of God, let it reign. 
Vader, mijn God, ik aanbid U: 
  
Vader, mijn God, ik aanbid U, 
heel mijn hart is op U gericht. 
Neem mijn leven in uw hand, 
hoed mijn ziel en mijn verstand 
en laat uw vrede heersen in mijn hart. 



  
Heilige Geest, U mijn Trooster, 
maak mij sterk, hef mijn hoofd omhoog. 
Heer, uw waarheid maakt mij vrij 
en uw leven groeit in mij. 
O, laat uw vrede heersen in mijn hart. 
  
Refrein: 
Heer, ik verlang zo naar meer van U, 
vul mijn gedachten tot eer van U. 
Jezus, mijn Redder, reinigt U mijn ziel 
en stort nieuw leven uit door uw Geest. 
Leg uw kracht op mij, 
uw liefde die geneest 
en laat uw vrede heersen in mijn hart. 
  
Heilige Geest, U mijn Trooster, 
maak mij sterk, hef mijn hoofd omhoog. 
Heer, uw waarheid maakt mij vrij 
en uw leven groeit in mij. 
O, laat uw vrede heersen in mijn hart. 
  
(Refrein 2x) 
  
en stort nieuw leven uit door uw Geest. 
Leg uw kracht op mij, uw liefde die geneest 
en laat uw vrede heersen in mijn hart. 
en laat uw vrede heersen in mijn hart. 
 



 
 

De Kracht van Uw liefde (Power of your love): 
 
Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat ik aan Uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van Uw liefde. 
 
Refrein: 
Houd mij vast, 
laat Uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dicht bij Uw hart. 
Ik voel Uw kracht  
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw Geest 
en de kracht van Uw liefde. 
 
Heer, kom dichterbij 
dan kan ik Uw schoonheid zien 
en Uw liefde voelen diep in mij. 
En Heer, leer mij Uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde 
 
Refrein: 
Houd mij vast, 
laat Uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dicht bij Uw hart. 
Ik voel Uw kracht  
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw Geest 
en de kracht van Uw liefde. 
 



 
 
LIKE A MIGHTY RIVER 
 
Sometimes I wonder why He loved me so 
and why He cared so much for me. 
Why he came to walk this earth 
and why He chose to die upon that tree. 
 
Refrein: 
Because his love shines like the morning sun 
and his goodness flows like a mighty river. 
And it makes me strong, so I carry on. 
I know His love will bring me home one day. 
 
One day I’ll meet Him face to face 
and I will be with Him for evermore. 
No pain no sorrow will meet me there. 
I’ll be there, together with the Lord. 
 
Refrein: 
Because his love shines like the morning sun 
and his goodness flows like a mighty river. 
And it makes me strong, so I carry on. 
I know His love will bring me home one day. 
 
 
 
Vertaling: 
Soms moet ik denken aan wat Jezus deed 
Waarom Hij zoveel om mij geeft 
Dat Hij hier op aarde kwam 
En dat Hij voor dat kruis gekozen heeft. 
Omdat Zijn licht straalt als de morgenzon 
En Zijn goedheid stroomt als een zee van liefde 
En dat geeft mij kracht in de diepste nacht 
Ik weet: Zijn liefde brengt mij thuis bij Hem 
Als ik Hem zien zal, oog in oog 
Dan zullen wij voor altijd samen zijn 
Geen angst, geen zorgen, geen eenzaamheid 
Want Hij draagt mij voorbij verdriet en pijn 
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