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ELB 447 - Is je deur nog op slot 
 
Refr. 
Is je deur nog op slot? 
is je deur nog op slot? 
van je krr, krr, krr 
doe ‘m open voor God 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen (2x) 
 
Je hart is net een huisje 
waar het gezellig is 
maar ‘t is er nog zo donker 
er is iets dat ik mis 
 
Refr. 
Is je deur nog op slot? 
is je deur nog op slot? 
van je krr, krr, krr 
doe ‘m open voor God 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen  
 
Je hart is net een huisje 
waar het gezellig is 
maar ‘t is er nog zo donker 
er is iets dat ik mis  
 
 
 

Refr. 
Is je deur nog op slot? 
is je deur nog op slot? 
van je krr, krr, krr 
doe ‘m open voor God 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen (2x) 
 
en dan ben je nooit alleen (2x) 
 
 

ELB 209 - Kom in mijn hart 
 
Kom in mijn hart  
Kom in mijn hart 
oh kom in mijn hart, Heer Jezus. 
Breng keer op keer uw ware leer 
opnieuw in mijn hart, Heer Jezus 
 
Blijf in mijn hart  
Blijf in mijn hart 
oh blijf in mijn hart, Heer Jezus. 
Blijf op mijn vraag vanaf vandaag  
voorgoed in mijn hart, Heer Jezus 
 
Leef in mijn hart  
Leef in mijn hart 
oh leef in mijn hart, Heer Jezus. 
‘k Ben dan Uw kind, dat U bemint 
vanuit mijn hart, Heer Jezus 
 
Amen 
 

Opw 612 - In Uw aanwezigheid 
 
In Uw aanwezigheid kan ik daar ooit zijn, 
want ik ben een mens, zondig en onrein. 
Maar U gaf Uw Zoon om in mijn plaats te 
staan  
en door wat Hij deed mag ik binnengaan. 
 
Refrein: 
En ik kom tot U met een open hart. 
En ik kom tot U God van mijn verlossing. 
En ik kom tot U zoals ik ben. 
En ik kom tot U in aanbidding. 
 
U voelt met mij mee, 
vreugde en verdriet. 
U werd ook verzocht, toch zondigde U niet. 
Daarom mag ik nu met vrijmoedigheid 
komen tot Uw troon in Uw aanwezigheid. 
 
Refrein: 
En ik kom tot U met een open hart. 
 
En ik kom tot U God van mijn verlossing. 
En ik kom tot U zoals ik ben. 
En ik kom tot U in aanbidding.  
En ik kom tot U in aanbidding.  
En ik kom tot U in aanbidding. 
 
 
 
 
 



Opw 329 - Mijn Jezus, ik hou van U 
 
Mijn Jezus, ik hou van U, 
ik noem U mijn Vriend. 
Want U nam de straf op U 
die ik had verdiend. 
De grote Verlosser, 
mijn Redder bent U; 
'k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 
 
Mijn Jezus, ik hou van U, 
want U hield van mij. 
Toen U aan het kruis hing, 
een wond in uw zij. 
Voor mij de genade, 
een doornenkroon voor U; 
'k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 
 
Ik zal van U houden 
in leven en dood. 
En ik wil U prijzen, 
zelfs dan in mijn nood. 
Als ik kom te sterven, 
dan roep ik tot U: 
'k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 
 
 
 
 
 

Als ik in uw glorie, 
uw eeuwigheid kom, 
dan buig ik mij v¢¢r U, 
in uw heiligdom. 
Gekroond met uw heerlijkheid, 
zal 'k zingen voor U: 
'k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu, 
maar nooit zoveel als nu. 


