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Morgendienst 

 

Opwekking voor Kids 86 – Veilig in Jezus’ armen 

 

Ik ben veilig in Jezus’ armen. 

Veilig ben ik bij Hem. 

Ik ben veilig in Jezus’ armen. 

Er is nergens een plek, waar ik zo veilig ben. 

Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet. 

En is het net alsof niemand me ziet. 

Net of er niemand meer is die me mist. 

Dan mag ik weten dat Jezus er is. 

 

Als ik door anderen soms wordt gepest. 

Zeggen ze;” Nee, jij hoort niet bij de rest”. 

Dan ben ik blij dat ik Jezus ken. 

Hij is mijn vriend en ik hoor bij Hem. 

Ik ben veilig in Jezus’ armen. 

Veilig ben ik bij Hem. 

Ik ben veilig in Jezus’ armen. 

Er is nergens een plek, waar jij zo veilig bent. 

Er is nergens een plek, waar jij zo veilig bent. 

 

Liedboek voor de Kerken 2013 Gezang 416 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

Middagdienst 

 

Zingende Gezegend lied 290 vers 1 en 4 

 

Ik ben door U gevonden,  

nog voordat ik U zocht;  

lang voor wij zoeken konden  

hebt Gij naar ons gezocht.  

Ik weigerde te leven  

door U geliefd, bemind,  

het zoeken op te geven   

te leven als uw kind.  

 

Zo hebt Gij mij gevonden  

toen ik niet langer vocht;  

nog voor wij zoeken konden  

hebt Gij naar ons gezocht!  

Gij vraagt mij slechts te leven  

door U geliefd - als kind  

mijn zoeken op te geven;  

Heer, Gij zoekt mij - en vindt! 

 

De Nieuwe Psalmberijming lied 89 vers 13 

 

Waar is uw liefde, waar uw goedheid van 

weleer? 

Waar blijft uw trouw die U aan ons beloofd 

had, Heer? 

U weet hoe volken ons met schande overladen, 

hoe zij bij elke voetstap uw gezalfde smaden. 

Toch zullen wij de Heer voor altijd dank 

bewijzen 

en Hem instemmend met ons ‘amen, amen’ 

prijzen. 

  



Opwekking - Vader, U bent goed (opw 630) 

Op elk moment van mijn leven, 

in voor of tegen spoed 

Aanbid ik U mijn Jezus 

en dank U voor Uw bloed 

 

Ik vind kracht in U mijn Vader 

als ik heel dicht bij U bent. 

Mijn hart en mijn gedachten, 

worden warm als ik bedenk 

 

Vader U bent goed, 

U bent heilig,  

U bent liefde. 

Jezus U bent groot, 

U bent sterker dan de dood. 

Vader deze dag geef ik me zelf aan U, 

en ik zing met heel mijn hart  

ik hou van U 

 

Op elk moment van mijn leven, 

bij dag en bij nacht, 

wil ik Uw woorden lezen, 

en dragen in mijn hart. 

 

In de stormen van mijn leven, 

in de regen in de kou, 

wil ik schuilen in Uw vrede, 

wil ik rusten in Uw trouw. 

 

Vader U bent goed, 

U bent heilig,  

U bent liefde. 

Jezus U bent groot, 

U bent sterker dan de dood. 

Vader deze dag geef ik me zelf aan U, 

en ik zing met heel mijn hart  

ik hou van U 

(2x) 

 

Vader deze dag geef ik me zelf aan U, 

en ik zing met heel mijn hart  

ik hou van U 

 

 


