
Gezinsmoment 1

464 Jona, Jona
(Eerste regel gesproken) 
Op een dag zei God tegen Jona:

1.  Jona, Jona, ga naar Ninevé. 
Ik wil niet. 
Jona, Jona, ga naar Ninevé. 
Maar Jona die zei: ‘Nee’. 
‘Ik wil niet naar die nare stad, 
de mensen daar die kunnen me wat’, 
zei Jona en hij ging op pad 
tot hij een schip gevonden had 
dat voer naar Tarsis over zee 
en niet naar Ninevé.

2.  O Jona, Jona, ga naar Ninevé. 
Ik wil niet. 
Jona, Jona, ga naar Ninevé. 
Maar God ging met hem mee. 
Hij stuurde ’t schip in een orkaan 
en de mensen riepen: ‘We vergaan’.  
En ach het lot wees Jona aan  
die zei: ‘Ik heb wat doms gedaan. 
Ik wou niet luist’ren naar Gods woord, 
gooi mij maar overboord.’

3.   Jona, Jona, ga naar Ninevé. 
Ik wil niet. 
Jona, Jona, ga naar Ninevé. 
Maar daar zwom een vis in zee 
die lustte Jona al te graag. 
Drie dagen zat hij in zijn maag 
daar riep hij: ‘Heer, U zij geloofd, 
ik zal doen wat ik heb beloofd.’ 
En de vis zwom pijlsnel naar het strand  
en spuugde hem aan land. 

O Jona, Jona, ga naar Ninevé.
Ik wil wel.
Jona, Jona, ga naar Ninevé.

O Jona, Jona, ga naar Ninevé.
Ik ga al.
Jona, Jona, ga naar Ninevé.

Ik ga naar Ninevé. 

tekst & muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld
© Unisong Music Publishers / Small Stone Media
Een boek vol liedjes 1

167 Zegen mij op de weg die ik moet gaan 
(Gebed om zegen)
1.  Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 

Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 

(Refrein 1)  
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
2.  Zegen ons waar we in geloof voor leven. 

Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

(Refrein 2)  
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede,    
zijn wij zegenend nabij.    
Van uw liefde delend,     
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.  

muziek: Gerrit  Dekker
tekst: Hans Maat
© 2005 Unisong Music Publishers t/a HGJB Music

Gezinsmoment 1 Zacheus

471 Zacheüs is een tollenaar 
1.  Zacheüs is een tollenaar, 

veel mensen vinden hem maar naar. 
Zacheüs voelt zich erg alleen, 
heeft niemand om zich heen, 
heeft niemand om zich heen.  

2.  De Here komt vandaag voorbij, 
de mensen staan al in de rij. 
Zacheüs wil er ook graag bij, 
maar ieder roept: ‘Opzij!’ 
maar ieder roep: ‘Opzij!’

Teksten liederen uit Op Toonhoogte



3.  Zacheüs krijgt een heel goed plan, 
hij ziet een vijgeboom en dan 
klimt hij erin en heel misschien 
kan hij de Here zien, 
kan hij de Here zien. 

4.  Daar komt de Here Jezus aan, 
Hij blijft vlakbij Zacheüs staan 
en roept: ‘Zacheüs, kom maar gauw, 
‘k wil op bezoek bij jou, 
‘k wil op bezoek bij jou!’ 

5.  Al voel je je soms heel erg klein, 
je hoeft echt niet alleen te zijn. 
De Here houdt ook veel van jou, 
Hij roept je: ‘Kom maar gauw!’ 
Hij roept je: ‘Kom maar gauw!’ 

tekst & muziek: Yvonne Bruns 
© 1998 Yvonne Bruns / Unisong Music Publishers / Small Stone Media 
Opwekking voor kids 126 

538 Laat zo je licht maar schijnen
Laat zo je licht maar schijnen  )
bij alles wat je doet,   ) 2x
zodat de mensen zeggen: God is goed! )

God is liefde, God is...
God is goed.

Laat zo je licht maar schijnen  )
bij alles wat je doet,   ) 2x
zodat de mensen zeggen: God is goed! )

tekst & muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld
© Unisong Music Publishers / Small Stone Media
Een boek vol liedjes 1

373 Ik was hongerig  
naar Mattheüs 25:31-46
1.  Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten. 

Toen Ik dorst had bood je Mij je beker aan.  
En wat je ooit gedaan hebt  
aan de minste van mijn broeders,  
zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan. 

2.  Toen Ik koud was, gaf je Mij je eigen kleren.  
‘k Was een vreemdeling, je liet Me binnengaan.  
En wat je ooit gedaan hebt  
aan de minste van mijn broeders,  
zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan.  

3.  Toen Ik ziek was, ben jij Mij komen helpen.  
‘k Was gevangen, jij ging niet bij Mij vandaan.  
En wat je ooit gedaan hebt    ) 
aan de minste van mijn broeders,   ) 2x 
zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan. ) 
 
tekst & muziek: Elly en Rikkert Zuiderveld 
© Unisong Music Publihsers / Small Stone Media 

Gezinsmoment 2 David

499 Heer, ik wil U aanbidden
(Refrein)
Heer, ik wil U aanbidden
in alles wat ik doe.
Niet alleen met woorden
of door het zingen van een lied.
Heer, ik wil U aanbidden,
eerlijk en oprecht.
Diep vanuit mijn hart,
want mijn hart is wat U ziet.

1.  Mensen zien de buitenkant, 
maar U kijkt er doorheen. 
U ziet waarom ik dingen doe 
en of ik dat wat ik zeg ook meen. 
(Refrein) 

2.  Leer mij om door alles heen, 
door blijdschap en door pijn, 
te leven zoals U dat wilt, 
om zo een kind naar uw hart te zijn. 
(Refrein) 

tekst & muziek: Marcel & Lydia Zimmer
© Celmar Music
Opwekking voor kids 225



496 God heeft een plan met je leven
God heeft een plan met je leven,
je bent hier met een doel.
Geloof het diep van binnen
’t is meer dan een gevoel.

Hij doet meer dan je kan bidden,
Hij is groter dan je denkt.
Ik weet dat Hij je helpt,
ik weet dat Hij je kent.    

Dus stap uit je boot,
durf op water te lopen.
Vraag God om hulp
en de hemel gaat open.
Wees maar niet bang,
Hij is altijd bij jou.
In de storm, in de strijd, 
in de moeilijke tijd:
God is trouw.

Halleluja, halleluja! ) 8x

Dus stap uit je boot… 

tekst & muziek: Martin & Karin Koornstra
© Unisong Music Publishers / Small Stone Media
Opwekking voor kids 233

497 God kent jou vanaf het begin
(Refrein)
God kent jou vanaf het begin.   )
Helemaal van buiten en van binnenin.  )
Hij kent al je vreugde en al je verdriet.  ) 2x
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. )

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)

tekst & muziek: Lee Ann Vermeulen 
© Vermeulen & Roberts Music / Continental Sound / Small Stone Media
Opwekking voor kids 77

Gezinsmoment 3 Ruth

561 Wie durft het aan
(Refrein)
Wie durft het aan ) 
om op te staan  ) 2x 
en Gods weg te gaan? ) 

Ook al sta je voor gek,
ook al loop je gevaar,
ook al doet het soms zeer,
en al vind je het raar.
Ben je bang bovendien,
wil je vluchten misschien.
Wie vertrouwt op God
en wie laat dat zien?

Wie durft het aan, zoals Noach?
Wie durft het aan, zoals Jozef in de put?
Wie durft het aan, zoals Mozes?
Wie durft het aan, zoals Daniël en Ruth?
(Refrein)

Ook al sta je voor gek…

Jezus zegt, dat Hij ons nooit alleen laat
en dat Hij ons bidden altijd hoort.
Als we opstaan, zullen we het merken:
Hij is te vertrouwen op Zijn woord.

Wie durft het aan
om op te staan
en Gods weg te gaan?
Durf ik het aan,
durf jij het aan,
wie durft het aan?

tekst & muziek: Marry van Berkel
© 2011 Marry van Berkel

556 Wees niet bang
(Refrein)
Wees niet bang, wees niet bang,
Ik roep je bij je naam.
Wees niet bang, wees niet bang,
van nu af gaan we samen.

1.  En al zou je door het vuur gaan, 
je brandt je daar niet aan; 
Ik ben bij je, Ik ben bij je, 
om mee te gaan. 
Ik ben bij je, Ik ben bij je. 
(Refrein) 
 

2x



2.  En al ga je door rivieren, 
ze spoelen jou niet weg;  
Ik ben bij je, Ik ben bij je, 
heel de weg. 
Ik ben bij je, Ik ben bij je. 
(Refrein) 

3.  En als anderen je plagen, 
misschien de hele klas;   
Ik ben bij je, Ik ben bij je, 
Ik hou je vast, 
Ik ben bij je, Ik ben bij je. 

Om mee te gaan.
Ik ben bij je, Ik ben bij je.  
Voortaan!!!

tekst & muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld
© Unisong Music Publishers / Small Stone Media
Een boek vol liedjes 1

285 Machtige Heer, grote Verlosser
Machtige Heer, grote Verlosser,
iedere dag kneden uw handen 
mijn leven als klei.
Zo vormt U mij naar uw plan.
 
U roept mij zacht in uw nabijheid;
daar vind ik kracht, 
uw Geest omgeeft mij.
Leer mij, o Heer,
hoe ik steeds meer leef als U.
 
U riep mij om voor U te leven,
aan U alleen wil ik mij geven.
Trek mij, o Heer,
dichter naar U toe.
 
(Refrein)
Neem mij, kneed mij,
vorm mij, vul mij:
ik leg mijn leven in uw sterke hand.
Roep mij, zend mij,
leid mij, wandel naast mij:
ik leg mijn leven in uw sterke hand.
 
U roept mij zacht in uw nabijheid; …
 
U riep mij om voor U te leven, …

(Refrein 2x)
 
oorspr. titel: The Potter’s hand 
tekst & muziek: Darlene Zschech
Ned. tekst: Mireille Schaart
 © 1997 Wondrous Worship Music / Small Stone Media
Opwekking 598

Gezinsmoment 4 Paulus 

426 Alzo lief had God de wereld
naar Johannes 3:16
1.  Alzo lief had God de wereld, 

alzo lief had God de wereld,  
de wereld, de wereld, 
God had de wereld lief. 

2.  Dat Hij aan ons heeft gegeven,  
dat Hij aan ons heeft gegeven, 
gegeven, gegeven, 
zijn eengeboren Zoon. 

3.  Opdat een ieder die gelooft, 
opdat een ieder die gelooft, 
een ieder, een ieder, 
het eeuwig leven heeft. 

Nadere gegevens onbekend

503 Hé, kom je kijken 
(refrein 1)
Hé, kom je kijken wie ik heb ontmoet,
kom en zie, kom en zie.
Hé, kom je kijken naar de wond’ren die Hij doet,
kom en zie, kom en zie.

1.  De blinden maakt Hij ziende, 
gevangenen laat Hij vrij. 
De armen zijn zijn vrienden, 
en Hij houdt van jou en mij. 

(refrein 2)
Hé, kom je kijken wie ik heb ontmoet,
kom en zie, kom en zie.
Hé, kom je kijken, Hij doet alle mensen goed,
kom en zie, kom en zie.

2.  De lammen laat Hij lopen. 
Bedroefden maakt Hij blij. 
Hij maakt de hemel open, 
want Hij houdt van jou en mij. 

(refrein 2)
Hé, kom je kijken wie ik heb ontmoet,
kom en zie, kom en zie.
Hé, kom je kijken, Hij doet alle mensen goed,
kom en zie, kom en zie.

Kom en zie, kom en zie, 
en zie.

tekst & muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld
© Unisong Music Publishers / Small Stone Media
Een boek vol liedjes 1



553 Vertel het aan de mensen 
1.  Vertel het aan de mensen  

wie liefde heeft: Jezus! 
Vertel het aan de mensen  
wie vrede geeft: Jezus! 
Vertel het aan de mensen, 
dat Jezus leeft; 
vertel het aan de mensen. 

2.  Want iedereen moet weten  
wie liefde heeft: Jezus! 
Want iedereen moet weten  
wie vrede geeft: Jezus! 
Want iedereen moet weten,  
dat Jezus leeft. 
Iedereen moet weten. 

tekst & muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld
© Unisong Music Publishers / Small Stone Media
Een boek vol liedjes 1

Gezinsmoment 5  Voetwassing

374 Ik wil jou van harte dienen
1.  Ik wil jou van harte dienen 

en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 
 

2.  Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 

3.  Ik zal Christus’ licht ontsteken 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken 
waar je hart naar heeft verlangd. 

4.  Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
huilen om jouw droefenis. 
Al mijn leeftocht met je delen 
tot de reis ten einde is. 

5.  Dan zal het volmaakte komen 
als wij zingend voor Hem staan. 
Als wij Christus’ weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 

oorspr. titel: The servant song
tekst & muziek: Richard Gillard
Ned. Tekst: Rikkert Zuiderveld
© 1977 Scripture in Song / Maranatha Music / Unisong Music Publishers 
/ Small Stone Media

246 Maak mij rein voor U
1.  Maak mij rein voor U 

als gelouterd goud, 
en zuiver zilver. 
Laat mij zijn voor U 
als gelouterd goud; 
puur goud. 

(Refrein)
Dwars door het vuur
maakt U mij rein en puur.
Ik strek mij uit, Jezus,
naar meer van uw Geest
en uw heiligheid.
Ja, ik besluit, Jezus,
een dienstknecht te zijn
van U, mijn Meester,
steeds tot uw wil bereid.

2.  Maak mij rein voor U. 
Was mijn leven schoon, 
vergeef mijn zonden. 
Laat mij zijn voor U, 
zuiver als uw Zoon; 
heilig mij. 
(Refrein) 

oorspr. titel: Refiner’s fire
tekst & muziek: Brian Doerksen
Ned. tekst: Peter van Essen
 © 1990 Mercy Publishing / Small Stone Media
Opwekking 427 

369 Aan de maaltijd wordt het stil (Toon mijn 
liefde)
1.  Aan de maaltijd wordt het stil, 

als de Meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht, 
elk apart de voeten wast en zegt: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 

(Refrein)
Toon mijn liefde
aan de ander,
dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, 
wat er ook gebeurt,
dien de ander, 
zo heb ik ook jou liefgehad.



2.  In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
(Refrein 2x) 

oorspr. titel: Love each other
tekst & muziek: Graham Kendrick; Ned. tekst: Peter van Essen
© 2008 Make Way Music / Small Stone Media
Opwekking 705

370 Als je geen liefde hebt voor elkaar
1.  Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

vallen de dromen in duigen. 
Dromen van vrede worden niet waar, 
kwaad is niet om te buigen. 

(Refrein)
Als je geen liefde hebt voor elkaar, )
leef je buiten Gods gloria.   ) 2x

2.  Als je geen antwoord geeft op verdriet, 
zullen de tranen niet drogen. 
Als je het leed in de wereld niet ziet, 
worden Gods woorden verbogen. 
(Refrein) 

3.  Als je geen oog hebt voor het gemis, 
als je geen brood weet te delen, 
denk dan aan Jezus die brood en die vis 
uit liefde deelde met velen. 
(Refrein) 

4.  Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
is er geen hoop meer op zegen. 
Kinderen, maak de liefde toch waar; 
schrijf het op alle wegen: 
(Refrein) 

muziek: Wim ter Burg
tekst: Hanna Lam
© Kok
Alles wordt nieuw 3/19

Gezinsmoment 6 Dienstmeisje Naäman

382 Laat heel de wereld het zien
1.  Laat heel de wereld het zien, 

maak de volk’ren weer blij 
door de kracht van zijn stem. 
Heuvels en dalen breek uit! 
Kom en juich, zing het luid! 
Klap je handen voor Hem! 

(Refrein)
Liefde en recht zal Hij brengen op aard’,
een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
‘t Woord van de waarheid maakt vrij.
Het maakt vrij.

2.  Laat heel de wereld het zien, 
maak gevangenen vrij, 
breng de eenzamen thuis. 
Heel satans bolwerk stort neer, 
door ‘t gebed tot de Heer, 
door de kracht van het kruis. 
(Refrein) 

3.  Laat heel de wereld nu staan 
vol ontzag voor zijn naam, 
zing het lied dat Hem eert. 
Wees niet meer stil, zeg het voort 
tot de wereld het hoort: 
Jezus regeert! 
(Refrein) 

oorspr. titel: Let all the earth hear His voice
tekst & muziek: Graham Kendrick 
Ned. tekst: Rikkert Zuiderveld
 © Thankyou Music / Small Stone Media
Opwekking 276

484 De Heer is mijn Herder
naar Psalm 23
(Refrein)
De Heer is mijn Herder,
Hij is alles wat ik nodig heb.
Hij brengt mij tot rust 
en Hij geeft nieuwe kracht.
Hij leidt mij steeds verder 
op de juiste weg die ik moet gaan.
De Heer is mijn Herder.

1.  Al ga ik door een donker dal, 
ik hoef niet bang te zijn. 
Ik weet dat U mij bij zult staan, 
U bent heel dichtbij. 
(Refrein) 



2.  Want wat mij ook wordt aangedaan, 
U helpt mij telkens weer. 
U geeft mij wat ik nodig heb 
en nog zo veel meer. 
(Refrein) 

Uw goedheid en uw liefde, Heer
volgen mij altijd.
En ik mag heel dicht bij U zijn
tot in eeuwigheid.
(Refrein)

tekst & muziek: Marcel Zimmer
© Celmar Music

541 Mijn God is zo groot
(Refrein)
Mijn God is zo groot,   ) 
zo sterk en zo machtig.   ) 2x
Er ’s niets wat God niet kan doen. )

1.  De bergen schiep Hij, rivieren erbij, 
de sterren maakte Hij ook! 
(Refrein) 

2.  Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij. 
Hij zorgt voor jou en voor mij. 
(Refrein) 

3.  Heb jij soms verdriet? ’t Is God die je ziet. 
Hij legt Zijn handen op jou. 
(Refrein) 

nadere gegevens onbekend

Gezinsviering 2 Alles wordt nieuw

395 Jezus leeft in eeuwigheid
(Refrein 1)
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

1.  Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 
(Refrein)

2.  Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 

(Refrein 2)
Jezus komt in heerlijkheid,,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

tekst & muziek: Charles A.E. Groot 
© 1978 Unisong Music Publishers / Small Stone Media
Opwekking 71

524 Ik zit op het puntje van m’n stoel 
Ik zit op het puntje van m’n stoel, 
het is zo spannend
en ik ga op mijn tenen staan, 
ik ben verlangend
naar die ene grote dag 
dat ik Hem ontmoeten mag.
O,o,o, het is zo spannend.

(Refrein)
Een hele nieuwe hemel,
een hele nieuwe tijd,
een hele nieuwe aarde
vol gerechtigheid.

En dat is vrede voor de mensen,
een wereld zonder grenzen, 
voor iedereen te eten 
en niemand wordt vergeten.
Vlaggen in de boom,
shaloom, shaloom.

Ik zit op het puntje van m’n stoel 
in ’t rond te speuren,
en ik ga op m’n tenen staan,
het gaat gebeuren,
dat de wereld nieuw zal zijn 
zonder ziekte, zonder pijn.
O,o,o, het gaat gebeuren.
(Refrein)

En dat is vrede voor de mensen… 

Ik zit op het puntje van mijn stoel,
het is zo spannend…

(Refrein 2x)

tekst & muziek: Rikkert Zuiderveld 
© Unisong Music Publishers / Small Stone Media
Een boek vol liedjes 2



485 De Here zegent jou 
naar Numeri 6:24-26
1.  De Here zegent jou en Hij beschermt jou, 

Hij schijnt zijn licht over jouw leven. 
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn, 
Hij zal zijn vrede aan je geven. 

2.  De Here zegent u en Hij beschermt u, 
Hij schijnt zijn licht over uw leven. 
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn, 
Hij zal zijn vrede aan u geven. 

tekst & muziek: Marcel Zimmer
©  Celmar Music
Opwekking voor kids 185


