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Opwekking voor kids 325 – Hé hallo 
Hé, hallo 
welkom op dit feest 
ben je al wel vaker 
of nooit eerder hier geweest 
dat maakt niet uit 
we gaan er tegenaan 
doe je met ons mee 
ga dan maar even staan 
 
Spring zo hoog je kunt 
draai eens in het rond 
maak een diepe buiging 
en raak dan nu de grond 
armen in de lucht 
zwaai ze heen en weer 
klap nu in je handen 
zo prijzen wij de Heer 
 
 

Hé, hallo 
dat gaat super goed 
onze complimenten 
voor hoe jij dat zo snel doet 
er komt nog meer 
dus blijf maar even staan 
doe weer met ons mee 
terwijl we verder gaan 
 
Zing eens lekker hard: lalalalala 
en nu super zacht: lalalalala 
schud elkaar de hand 
en roep uit alle macht: YEAH! 
handen in je zij 
wiebel heen en weer 
met ons hele lichaam 
 
Opwekking voor Kids 118 – Ik wil meer en meer 
gaan lijken op Jezus 
 
Refrein:  
Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, 
ik wil meer en meer gaan lijken op Hem. 
Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus 
ik wil meer gaan lijken op Hem. 
 
In alles wat ik ben en alles wat ik doe, 
wil ik zijn zoals Jezus dat wil. 
Dus ook op elk moment en niet zo af en toe, 
want dat maakt een heel groot verschil. 
Refrein 
 
 
 
 

Ik wil graag dat de mensen Jezus in mij zien, 
omdat ik een getuige wil zijn. 
Al ben ik nog wat jong, nou en ... en bovendien 
is voor Jezus niemand te klein. 
Refrein 
 
Toch merk ik telkens weer dat ik het zelf niet kan, 
Daarom geeft God zijn heilige Geest. 
Hij helpt me meer en meer te leven naar Gods plan, 
Zonder Hem was ik nergens geweest. 
Refrein 
 
Lied 376 Op Toonhoogte – Als je bidt 
Refrein 
Als je bidt, zal Hij je geven 
als je klopt aan de deur, zal Hij open doen 
als je zoekt, dan zul je 't vinden 
halleluja (4*) 
 
Als je de Vader vraagt om 'n brood, geeft Hij je 
zeker nooit een steen 
al je gebeden klein of groot, heus Hij vergeet er niet 
één. 
Refrein 
 
Als je mijn Vader iets wil vragen, vraag in mijn naam 
Ik zal het doen. 
Ik ben met je alle dagen, Ik ben dezelfde als toen. 
Refrein 
 
 
 
 
 
 



Opwekking voor Kids 170 – U bent die U bent 
Refrein: 
U bent machtig, U bent groot, 
U bent zo geweldig sterk. 
Machtiger dan een koning 
of een president. 
U bent machtig, U bent groot, 
U bent zo geweldig sterk. 
U bent de allerbeste, 
U bent die U bent. 
 
U bent de God 
van hemel en aarde, 
de God van het heelal. 
De God die alles weet en ziet, 
ja, U bent overal. 
U bent mijn Vader in de hemel, 
ver weg en toch dichtbij, 
want door uw Heilige Geest 
woont U in mij. 
(Refrein) 
 
U bent de God 
van trouw en van liefde, 
de God die eeuwig leeft. 
De God die zelfs zijn eigen Zoon 
voor ons gegeven heeft. 
Dit goede nieuws wil ik vertellen, 
ver weg en ook dichtbij. 
En ook al valt dit soms niet mee, 
U bent bij mij! 
(Refrein) 
 
U bent de allerbeste, (3x) 
U bent die U bent. 
 

 
 
 

Opwekking 40 – Zoek eerst het Koninkrijk van God 
Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn 
gerechtigheid, 
en dit alles krijgt u bovendien. 
Hallelu, halleluja. 
 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 
 
Men kan niet leven van brood alleen, maar van 
ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. 
Hallelu, halleluja. 
 
Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien, 
klopt en de deur zal voor u opengaan. 
Hallelu, halleluja. 
 
Opwekking voor Kids 100 – Sta eens op als je Jezus 
liefhebt 
Sta ’s even op 
als je Jezus liefhebt. 
Sta ’s even op 
als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, 
laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 
 
 
Geef elkaar de hand 
als je Jezus liefhebt. 
Geef elkaar de hand 
als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, 
laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 
 
Draai ’s even rond 

als je Jezus liefhebt. 
Draai ’s even rond 
als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, 
laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 
 
Spring ’s in de lucht 
als je Jezus liefhebt. 
Spring ’s in de lucht 
als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, 
laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 
 
Ga ’s even zitten 
als je Jezus liefhebt. 
Ga ’s even zitten 
als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, 
laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 
 
Opwekking voor Kids 185 – De Here zegent jou 
de Here zegent jou 
en Hij beschermt jou 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven 
Hij zal genadig zijn 
 
en heel dicht bij je zijn 
Hij zal Zijn vrede aan je geven 
 
de Here zegent u 
en Hij beschermt u 
Hij schijnt Zijn licht over uw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij u zijn 
Hij zal Zijn vrede aan u geven (2x)  



 
Opwekking 464 -Wees stil voor het aangezicht van 
God 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
 
 Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 

voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
 
Lied 411 JDH – Beveel gerust Uw wegen 
 
Vers 1  
Beveel gerust uw wegen, 
al wat u 't harte deert, 
 
der trouwe hoed' en zegen 
van Hem, die 't al regeert. 
Die wolken, lucht en winden 
wijst spoor en loop en baan, 
zal ook wel wegen vinden, 
waarlangs uw voet kan gaan. 
 
Vers 2 
De Heer moet gij vertrouwen, 
begeert gij d' uitkomst goed! 
Op Hem uw hope bouwen, 
zal 't slagen, wat gij doet. 
Door geen bekommeringen, 
geen klagen en geen pijn 
laat God zich iets ontwringen: 
Hij wil gebeden zijn. 
 
 
 
 


