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Kinderopwekking – Je hoeft niet bang 
te zijn 
 
Je hoeft niet bang te zijn 
al gaat de storm tekeer 
leg maar gewoon je hand 
in die van onze Heer 
 
Je hoeft niet bang te zijn 
als oorlog komt of pijn 
de Heer zal als een muur 
rond om je leven zijn 
 
Je hoeft niet bang te zijn 
al gaan de lichten uit 
God is er en hij blijft 
als jij je ogen sluit 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Opwekking voor kinderen – God kent 
jou 
 
Refrein: 
 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 
 
 (refrein 1x) 
 
 (Couplet) 
 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 
 
 (refrein 2x) 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Kinderopwekking – Ik ben 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 
is het soms net alsof niemand me ziet 
net of er niemand meer is die me mist  
dan mag ik weten dat Jezus er is  
 
Refrein 
 
Als ik door anderen soms word 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 
 
Refrein: 
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  
 
Jij bent veilig in Jezus armen 
veilig ben jij bij hem  
jij bent veilig in Jezus armen  
er is nergens een plek 
waar jij zo veilig bent... 
 


