Kinderopwekking 96 - Ik vind het fijn om jou te
helpen
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.

Op Toonhoogte 424 - Als ik lees in de Bijbel
Als ik lees in de Bijbel
wat er toen is gebeurd
die dag in Jeruzalem
hoe soldaten U sloegen
hoe U mee werd gesleurd
en mensen schreeuwden: “Kruisig hem!”
Dan word ik stil
en denk ik eraan
dat U dit ook
voor mij hebt gedaan
Dank U Jezus
dat U stierf voor mij
Dank U Jezus
dank U wel
En ik lees van de doornen
als een kroon op uw hoofd
hoe U werd bespot en veracht
En met spijkers gekruisigd
van het leven beroofd
en dat U riep: ‘Het is volbracht’
Dan word ik stil
en denk ik eraan
dat u dit ook
voor mij hebt gedaan
Dank U Jezus
dat U stierf voor mij
Dank U Jezus
dank U wel

Opwekking 706 - Zie hoe Jezus lijdt voor mij
Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt;
Hij die tot zonde wordt gemaakt.
Wat een offer - Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid,
is op Hem die voor mij strijdt.
Zie hoe Jezus biddend strijdt
met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond roept Hij:
Mijn God, waarom verlaat U mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan;
in zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij;
niemand heeft zo lief als Hij.
Als de Heer zijn leven geeft
vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht
als Jezus roept: het is volbracht!
Waarlijk Hij is Zoon van God,
die voor ons gekruisigd wordt.
Door zijn wonden genezen wij;
in zijn dood maakt Hij ons vrij.
Heel de schepping slaakt een zucht;
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan;
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juich, want Hij, mijn Here leeft!
Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.
Juich want Hij, mijn Here leeft!
Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.

Op Toonhoogte 353 - Jezus ik wil U bedanken
Jezus, ik wil U bedanken
voor wat U voor mij hebt gedaan
omdat U voor mij bent gestorven
maar ook weer bent opgestaan
Jezus, ik dank U
U gaf uzelf voor mij
Jezus, ik dank U
en geef mijzelf aan U
ik geef mijzelf aan U
U werd geschopt en geslagen
ze lachten en scholden U uit

en zelfs door uw vrienden verlaten
hing U voor mij aan het kruis

Toen ze U sloegen
En aan een kruis wilden doden

Jezus, ik dank U
U gaf uzelf voor mij
Jezus, ik dank U
en geef mijzelf aan U
ik geef mijzelf aan U

Dacht U aan ons
En dat U de Vader zou zien
Dacht U aan ons
Misschien

U hebt mijn zonden gedragen
en ook al mijn pijn en verdriet
dat U zoveel van mij kon houden
nee, Heer, dat begrijp ik niet
Jezus, ik dank U
U gaf uzelf voor mij
Jezus, ik dank U
en geef mijzelf aan U
ik geef mijzelf aan U

Kinderopwekking 169 - Vader in de hemel
Vader in de hemel
heilig is Uw naam
Uw grote trouw en liefde
zal eeuwig voortbestaan
Uw goedheid en genade
ervaar ik telkens weer
nee, niemand is aan U gelijk
O, allerhoogste Heer

Waarom vocht U niet terug
Toen ze U vonden
En als een dief wilden vangen
Waarom vocht U niet terug
Toen ze U bonden
En aan een hout wilden hangen
Dacht U aan ons
En dat U de Vader zou zien
Dacht U aan ons
Misschien
Waarom zei U geen woord
Toen ze zo spuugden
En U bespotten en lachten
Waarom zei U geen woord
Toen ze U duwden
En U naar Golgotha brachten
Dacht U aan ons
En dat U de Vader zou zien
Dacht U aan ons, Misschien

Vader in de hemel
dank U voor Uw Zoon
want door Zijn pijn en lijden
kunt U mijn Vader zijn
de straf die ik verdiende
die droeg Hij aan het kruis
zo nam Hij al mijn zonden weg
en bracht mij bij U thuis

Johannes de Heer 569 – Heer, wees mijn Gids
1) Heer wees mijn Gids op heel mijn levenspad,
wees Gij mijn Gids.
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad,
wees Gij mijn Gids.
Blijf dicht bij mij,
ga stap voor stap mij voor,
dan ben 'k gerust en veilig volg 'k uw spoor.

Vader in de hemel
dank U voor uw Geest
die kracht en overwinning
maar ook Uw vrede geeft
Hij wil mij steeds weer helpen
te leven heilig en rein
en zo, in alles wat ik doe
een kind van U te zijn
en zo, in alles wat ik doe
een kind van U te zijn

2) ’k Was vroeger blind en dwaalde van het pad,
want ’k had geen Gids.
Ver dwaalde ik af, totdat ik ernstig bad:
Wees Gij mijn Gids.
Hij heeft ’t verhoord,
’k ben nu verheugd en blij,
Want Jezus kwam en nu is ’t licht voor mij.

Waarom bleef U zo stil
Waarom bleef U zo stil
Toen ze U vroegen
Bent U de koning der Joden
Waarom bleef U zo stil

3) Nu aan zijn hand, dwaal ‘k nimmer van de weg,
Hij is mijn Gids.
’t Zij door moeras of wel langs struik en heg,
leidt mij mijn Gids.
Licht, vriend’lijk licht stroomt
van zijn aangezicht,
‘k houd daarom steeds
mijn oog op Hem gericht.

