
 

Opwekking voor kids 266 
Diep van binnen blij  

Soms als ik 's ochtends wakker wordt 
of ik ben onderweg naar school, 
besef ik weer: U houdt van mij. 
Want elke dag die U mij geeft 
is een fantastisch mooi cadeau 
en dat gaat vaak aan mij voorbij. 

Refrein: 
U houdt zoveel van mij, o Heer, 
en daarvoor dank ik U steeds weer. 
Als ik bang of blij ben; U bent bij mij. 
Iedere dag en elke nacht 
beschermt U mij en houdt de wacht, 
dat maakt mij diep van binnen blij. 

Toch valt het ook niet altijd mee 
wanneer er ziekte is of pijn 

of een gemene pesterij. 
Maar U draagt mij door alles heen 
al lijkt het soms niet zo te zijn, 
U gaat mij nooit, nee nooit voorbij. 
 
(Refrein 2x) 

Opwekking 770 – Ik zal er zijn 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar 
geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

Een boog in de wolken als teken van 
trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van 
verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs 
mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn 
bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn 
Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of 
pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

Opwekking voor kids 96 
Het is fijn om je vriend te zijn 

Ik vind het fijn om jou te helpen 
en je vriend te zijn. 
Zeg me waar ik helpen kan. 
Ik ben nooit te klein om een vriend te zijn. 
Dus vraag gerust of ik helpen kan. 

Want ik word zelf ook geholpen door mijn 
beste vriend. 
Jezus helpt mij elke dag. 
En ik leer van Hem hoe ik een vriend kan 
zijn en dat ik jou helpen mag.’ 

Opwekking 698 – Nooit meer alleen 

Ook al gaat mijn weg 
door een die dal van duisternis heen, 
Uw liefde drijft de angst uit in mij. 
Ook al loop ik vast 
overvallen door een hevige storm, 
ik keer niet om want U bent nabij. 

En ik vrees een gevaren meer, 
met mijn God steeds aan mijn zij. 
Voor wie zou ik nog vrezen? 
Hij is toch bij mij? Hij is toch bij mij? 



Refrein: 
Nooit meer, nooit meer alleen, 
loop ik door de stormen. 
Nooit meer, nooit meer alleen, 
op de berg of in de dalen. 
Nooit meer, nooit meer alleen; 
Heer, U laat mij nooit meer alleen. 

En, ik zie al de glans, 
in de verte, van het stralende licht. 
Dat schijnt voor elk die volhoudt en wacht 
Maar tot aan die dag dat de schepping 
wordt bevrijd van de pijn, 
blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen. 

En ik vrees geen gevaren meer, 
met mijn God steeds aan mijn zij. 
Voor wie zou ik nog vrezen? 
Hij is toch bij mij? Hij is toch bij mij? 

Ja, ik zie al de glans, 
in de verte, van het stralende licht. 
Maar tot aan die dag 
dat de schepping 
wordt bevrijd van de pijn, 
blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen. 
(2x) 

(Refrein 3x) 

Ik wens jou - Trinity 

Ik wens jou een dak boven je hoofd 

Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol 

met brood 

dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 

dat de liefde van je leven op je wacht 

 

Ik wens jou genoeg om door te gaan 

dat je rijkdom vindt door ook van weinig te 

bestaan 

ik wens jou -volle dagen toe – en vrije tijd 

met kinderen om je heen, tot aan het eind 

 

een muur voor de wind 

en een vuur voor de kou 

een jas voor de regen 

en een vriend dichtbij jou 

 

‘k wens jou vrede toe om wie je bent 

dat je lacht en huilt met alle mensen die je 

kent 

dat de liefde aan je hart vervulling geeft 

in elk van de seizoenen dat je leeft 

 

een muur voor de wind 

en een vuur voor de kou 

een jas voor de regen 

en een vriend dichtbij jou 

 

Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor 

jou een schuilplaats 

in de nacht maak ik een vuur want dan 

word jij niet bang 

in het donker loop ik naast je als een 

trouwe engel 

ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven 

lang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opw 392 – 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. 
 
E&R 1 - Jezus is de goede Herder  
 
Jezus is de goede herder 
Jezus Hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 
 
Als je 's avonds niet kunt slapen 
Als je bang in 't donker bent 
Denk dan eens al die schapen 
Die de Heer bij name kent 
 
Jezus is de goede herder 
Jezus hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 

 
En wanneer je soms alleen bent 
En je hart is vol verdriet 
Denk dan aan de goede herder 
Hij vergeet Zijn schaapjes niet 
 
Jezus is de goede herder 
Jezus Hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 
 
Opw 832 – Jezus overwinnaar 
 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt door de klank van Uw 
stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
 
U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote 
Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
 
De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel 
gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 

 
De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er 
regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
 


