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Hemelvaartsdag en Pinksteren 2020 
 

 
Voorzang Hemelvaartsdag 
Jezus leeft in eeuwigheid  
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw.  
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
1. Straks als er een nieuwe dag begint  
en het licht het van het duister wint,  
mag ik bij Hem binnengaan,  
voor zijn troon gaan staan.  
Hef ik daar mijn loflied aan:  
 
Jezus leeft in eeuwigheid 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw.  
Hij is de Heer van mijn leven. 

 
 
 
 
 
 
2. Straks wanneer de grote dag begint 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan,  
komt de Heer er aan.  
Heffen wij dit loflied aan:  
 
Jezus komt in heerlijkheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.  
Alle dingen maakt Hij nieuw.  
Hij is de Heer van ons leven. 

 
 

 

Voorzang 1e Pinksterdag (v.m.) 
Heer, ik hoor van rijke zegen  
die Gij uitstort keer op keer,  
laat ook van die milde regen, 
dropp'len vallen op mij neer. 
Ook op mij, ook op mij,  
dropp'len vallen ook op mij! 

 
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 in mij! 

 
Heil’ge Geest wil niet voorbij gaan, 

Gij geeft blinden d’ ogen weer. 
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! 

 

 

 
Voorzang 2e Pinksterdag 
Een naam is onze hope, 
één grond heeft Christus' Kerk, 
zij rust in ene dope, 
en is zijn scheppingswerk. 
Om haar als bruid te werven, 
kwam Hij ten hemel af. 
Hij was 't, die door zijn sterven 
aan haar het leven gaf. 

 
Vergaard uit alle streken 
in heel de wereld één, 
werd dit haar zalig teken, 
dat allen is gemeen. 
Eén bede vouwt de handen, 
één zegen breekt het brood, 
één vuurbaak staat te branden 
in 't duister van de dood. 

 
 


