TER INFO

DEZE
TOONZETTING
GEBRUIKEN
WE NIET…
(zie verder naar
onder, de
zetting in
G-AKKOORD)

G AKKOORD

Sa-men

de belof-

te

wachtend in de op-perkamer

van de

Vader viel

op bevel van de ver-rezen Heer

op de discip-

len

neer

o halleluja

Toen de

Geest van God op al-len daalde als een sterke wind en tongen-

Zo ook zoeken

wij de zegen

vul ons hart met glo- rie in dit

vuur

uur.

Zend het

neer.

Heer.

Wij verlang-

vuur neer,

en

Zend het vuur neer,

te ont-

zend het vuur neer, zend het vuur des Geestes

vangen

en wij roepen

zend het vuur neer, dat

tot U

de hemel zich ont-

o halleluja

sluit. Uit de schit’ring van Uw wezen stort het Pinkstervuur op allen

uit.

COUPLET:

REFREIN:

G
Samen wachtend in de opperkamer,
C
G
op bevel van de verrezen Heer
D
G
de belofte, van de Vader,
A
D
viel op de discip’len neer.
G
Toen de Geest van God op allen daalde
C
B7
als een sterke wind en tongen-vuur.
Am
G
Zo ook zoeken wij de zegen
D G
D
G
vul ons hart met glorie in dit uur.

G
Zend het vuur neer, zend het vuur neer,
C
G
zend het vuur des Geestes neer.
D
G
Wij verlangen, te ontvangen,
A
D
en wij roepen tot Uw Heer!
G
Zend het vuur neer, zend het vuur neer,
C
B7
dat de hemel zich ontsluit.
Am
G
Uit de schitt’ring van Uw wezen,
D G
D
G
stort het Pinkstervuur op allen uit.

Melodielijn ZEND HET VUUR NEER (GLK 545)
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Zend het vuur neer (Glorieklokken nr. 545)
Muziek: H. Tee / Arrangement & tekst: J.E. van den Brink
© Glorieklokken / Kracht van Omhoog / Continental Sound Music
“Toen viel het vuur des Heren” (1 Koningen 18:38)
1.

Samen wachtend in de opperkamer,
op bevel van de verrezen Heer.
De belofte van de Vader
viel op de discip’len neer. (o halleluja)
Toen de Geest van God op allen daalde,
als een sterke wind en tongen-vuur.
Zo ook zoeken wij de zegen:
vul ons hart met glorie in dit uur.
Refrein:
Zend het vuur neer. Zend het vuur neer.
Zend het vuur des Geestes neer.
Wij verlangen te ontvangen
en wij roepen tot U Heer: (o halleluja)
Zend het vuur neer. Zend het vuur neer.
Dat de hemel zich ontsluit:
uit de schitt’ring van Uw wezen
stort het Pinkstervuur op allen uit.

2.

Als Elia staan wij op de Karmel
en getuigen van dit blijde feest:
Jezus Redder en Geneesheer
ja Hij doopt nog met Zijn Geest! (o halleluja)
Geef dit levend water aan de zondaar
om te redden staat Zijn liefde klaar.
Door het volle evangelie,
want Gods ganse Woord blijft eeuwig waar!

3.

Met elkander zoeken wij de zegen,
de belofte van het nieuw verbond.
Voor de vaders en de kind’ren,
voor die tijd en deze stond. (o halleluja)
Wij geloven in die volle vreugde,
grijpen biddend de doorboorde hand.
Schenk, o schenk Uw Geestesgaven,
zet ons hart met hemelvuur in brand.

4.

Met een kolenvuur van ’t hemels altaar
raak de lippen aan tot lof en prijs,
tot aanbidding en vervulling.
Dat ons lied ten hemel rijs. (o halleluja)
Laat de wolkkolom nu nederdalen,
overstroom ons met Uw vuur en licht.
Juichend trekken wij steeds verder,
want het eind der reis komt reeds in ’t zicht.

INSTRUCTIES
1. Zoek een apparaat waarmee je jezelf kunt filmen:
een camera of een smartphone.
2. Gebruik je een smartphone, houdt deze dan a.u.b. horizontaal (zoals hieronder).
Dan film je ‘breedbeeld’.
Zet de camera / smartphone bij voorkeur in een statief of anders stil ergens op
of tegenaan.

3. Speel de meegestuurde pianobegeleiding af: zachtjes op de achtergrond of
door middel van ‘oortjes’ of een hoofdtelefoon. Vervolgens kun je meezingen of
meespelen: de bladmuziek treﬀen jullie hierboven aan. (G-akkoord)
4. Zing of speel één of meerdere coupletten van Glorieklokken 545.
Daarvoor moet je de meegestuurde pianobegeleiding eenmaal of meerdere
keren opnieuw afspelen. Op deze wijze zingen we allemaal in dezelfde hoogte
en in hetzelfde tempo.
5. Stuur de opname / opnames via WeTransfer (www.wetransfer.com) naar:
info@prijsmetjohannesdeheer.nl
6. Wij maken er een mooie compilatie van, met solo’s,
overlappende stukken samen, etc. etc.
Wij zouden het enorm leuk vinden als jullie aan deze video-clip mee willen
werken,…. Dat mensen zich in deze tijd verenigen en op afstand samenwerken
en samen een boodschap brengen,… dat bemoedigt en geeft troost!
Mocht je, om welke reden dan ook, geen medewerking willen of kunnen
verlenen, laat het ons dan ook gerust weten! Het is geheel vrijblijvend,….
Mochten er vragen / onduidelijkheden zijn: mail of bel mij dan even!
Namens team ‘Prijs met Johannes de Heer’,

Arend van Hal

06-27507970
info@prijsmetjohannesdeheer.nl
www.prijsmetjohannesdeheer.nl

