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OvK136 - Van top tot teen 

Refrein: 

God heeft jou gemaakt van top tot teen. 

Iemand zoals jij, nee, zo is er niet een. 

Want je bent uniek, heel speciaal en bijzonder. 

Je bent nog zoveel mooier dan een 

wereldwonder. 

 

Hij heeft je gevormd in je moeders buik, 

en na negen maanden kwam jij eruit. 

Met alles erop en alles eraan. 

Dus geef Hem alle eer, 

want Hij heeft dat gedaan. 

Refrein 

Hij heeft mij gevormd in m'n moeders buik, 

en na negen maanden kwam ik eruit. 

Met alles erop en alles eraan. 

Ik geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan. 

 

Refrein 2x 

God heeft mij gemaakt 

van top tot teen 

 

Lied 380: Laat de kinderen.. 

 

Laat de kind’ren tot Mij komen, 
alle alle kind’ren. 
Laat de kind’ren tot Mij komen, 
niemand mag ze hind’ren. 
 
Want de poorten van mijn rijk 
staan voor kind’ren open, 

laat ze allen groot en klein 

bij Mij binnen lopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opwekking 616 - Houd mij dicht bij U 

 

Houd mij dicht bij U. 

Laat me nooit meer gaan. 

Voor u leg ik mij leven neer.  

Verlangend naar u vriendschap Heer. 

 

U alleen begrijpt 

Wat ik nodig heb. 

U liefde die mij warmte geeft. 

Als U mij in uw armen neemt 

 

Leid mij naar u hart. 

Breng mij terug naar u. 

 

U bent mijn doel. 

U bent mijn harts verlangen. 

U bent mijn doel. 

Houd mij heel dicht bij U. 

 

Hou mij dicht bij U. 

Laat me nooit meer gaan. 

Voor u leg ik mijn leven neer. 

Verlangend naar u vriendschap Heer 

 

U alleen begrijpt. 

Wat ik nodig heb. 

U liefde die mij warmte geeft. 

Als U mij in uw armen neemt.  

 

Leid mij naar u hart. 

Breng mij terug naar u. 

 

U bent mijn doel. 

U bent mij harts verlangen. 

U bent mijn doel. 

Houd mij heel dicht bij U.  

 

U bent mijn doel. 

U bent mij harts verlangen. 

U bent mijn doel. 

Houd mij heel dicht bij U.  

 

U bent mijn doel. 

U bent mij harts verlangen. 

U bent mijn doel. 

Houd mij heel dicht bij U.  

Houd mij heel dicht bij U. 

 

 



DNP 87 vers 1, 3 en 4 

 

1 

Op Sion ligt al sinds een ver verleden 

de stad van God, de vesting van de heer. 

Alleen al van de poorten houdt Hij meer 

dan van de pracht en praal van Jakobs 

steden. 

 

3 

De hele wereld zal van Sion horen: 

'De Allerhoogste houdt haar zelf in stand.' 

De heer schrijft bij elk volk met eigen hand: 

'Dit volk is ooit in deze stad geboren.' 

 

4 

'Hier in de stad van God is het begonnen', 

zo zingen alle volken in refrein 

al dansend van geluk, van groot tot klein: 

'In jou, mijn stad, ontspringen al mijn 

bronnen.' 

 

Opwekking 764 – Zegekroon 

 

U zult altijd voor ons strijden; 

U hebt steeds Uw trouw getoond. 

Deze waarheid is mijn blijdschap: 

Heer, U draagt de zegekroon, 

U, mijn Helper en Beschermer, 

U, mijn Redder en mijn Vriend. 

Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

 

Waar Uw grootheid wordt bezongen, 

wil ik knielen voor Uw troon. 

Waar U bent, verstilt de onrust, 

want U draagt de zegekroon. 

Vul dit huis nu met Uw glorie, 

vul ons hart met heilig vuur. 

Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

 

-Refrein- 

Halleluja! Jezus overwon. 

Jezus overwon. 

Halleluja! Prijs Hem, 

Die de wereld verwon. 

 

U zult altijd voor ons pleiten; 

U zocht door tot U ons vond. 

En geen macht kan U bestrijden, 

want U draagt de zegekroon. 

U bent Jezus, de Messias, 

 

Die de wereld redding biedt. 

Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke muur wordt neergehaald, 

ieder bolwerk afgebroken. 

U draagt de zegekroon; 

U overwon, U overwon! 

 

Aan het kruis leek U verslagen, 

maar U hebt de dood onttroond; 

zelfs het graf kon U niet houden, 

want U draagt de zegekroon. 

 

-Refrein- 

Halleluja! Jezus overwon. 

Jezus overwon. 

Halleluja! Prijs Hem, 

Die de wereld verwon. 

 

Elke muur wordt neergehaald, 

ieder bolwerk afgebroken. 

U draagt de zegekroon; 

U overwon, U overwon 

 


