
 
 
Kinderopwekking 77 – God kent jou vanaf het begin 
God kent jou 
vanaf het begin 
helemaal van buiten 
en van binnenin 
Hij kent al je vreugde 
en al je verdriet, 
want Hij ziet de dingen 
die een ander niet ziet 
 
en weet je wat zo mooi is 
bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn 
want Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou en mij 
 
Opwekking 167 – Samen in de naam van Jezus 
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 

 
 
Opwekking 124 – Ik bouw op U 
Ik bouw op U 
Mijn schild en mijn verlosser 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan 
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming 
Ik bouw op U en ga in uwe naam 
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming 
Ik bouw op U en ga in uwe naam 
 
Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen 
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan 
Toch rijst in mij een lied van overwinning 
Ik bouw op U en ga in uwe naam 
Toch rijst in mij een lied van overwinning 
Ik bouw op U en ga in uwe naam 
 
Ik bouw op u 
Mijn schild en mijn verlosser 
Gij voert de strijd, de huld' is u gewijd 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 
In rust met u die mij hebt voortgeleid. 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 
In rust met u die mij hebt voortgeleid. 


