
 
 
Opw 502 
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen, 
in uw nabijheid wil 'k zijn. 
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen, 
U maakt mij heilig en rein. 
 
In de schuilplaats van de Allerhoogste 
blijf ik onder uw vleugels, o Heer. 
Uw schaduw beschermt mij, 
uw troon is mijn toevlucht. 
U bent mijn leven, mijn eer. 
 
Opw-Kids 4 
Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 
Van je kr-kr-kr 
doe hem open voor God 
Want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen. 
 
Je hart is net een huisje 
waar het gezellig is 
Maar het is er nog zo donker 
er is iets wat ik mis. 

Opw 770 
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 
 
‘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' 
 
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 
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 
 

 
 

Opw 136 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe, 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen, 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 
Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts van U alleen, 
dat mijn wil voor eeuwig zij, 
d'Uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer, 
laat mij nimmer gaan, 
Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts van U alleen. 
 
Opw 399 
Vader God, ik vraag me af  
 hoe ik ooit heb geleef  
 zonder te weten  
 dat Uw vader hart al  
 zo lang om mij geeft 
 
 Maar nu ben ik Uw kind, 
 nu mag ik wonen in Uw huisgezin  
 en ik zal nooit meer eenzaam zijn 
 want Vader, U ben altijd bij mij 
 
 Heer, ik wil U prijzen 
 Heer, ik wil U prijzen 
 Heer, ik wil U prijzen 
 Zolang ik leef..  


