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Ik ken je wel! 
Al ziet geen mens je zitten, 
Ik weet dat jij er bent 
Al voel je je verlaten, 
Ik heb je in de gaten, 
Bij Mij ben je bekend. 
Voro mij ben je bijzonder, 
Mijn allermooiste wonder. 
Voor Mij ben je in tel: 
Ik ken je wel! 
 
Refr. 
En je mag komen, 
Je mag komen, 
Kom maar in m'n huis en in m'n hart. 
Kom maar in m'n armen, 
Laat me jou verwarmen, 
Al jouw streken zijn maar kinderspel: 
Ik ken je wel! 
 
Misschien denk je: ach laat maar, 
D'r valt niks aan te doen. 
Ik kan alleen maar jokken 
Ik maak alleen maar brokken, 
Ik ben een super-oen. 
En toch ben jij bijzonder, 
En toch ben jij een wonder. 
Al zit je in de knel: Ik ken je wel! 
 
Refr. 
 
Vandaag  
Het is nog vroeg in de ochtend  
iedereen slaapt nog even  
Tot de dag weer wakker wordt  
Deze dag is bijzonder  
Als een nieuw blad papier die ik samen met U God 
beschrijven mag  
  
Ik doe mijn ogen dicht  
En geef U mij vandaag  
En luister naar uw fluister in mijn hart  
  
Waar je ook gaat vandaag  
Als je je voet zet op straat  
Weet dan: ik ga met je mee  
Wat je ook doet vandaag  
Als je iets kiest deze dag  
Weet dan: jij bent niet alleen  
  
Niet alleen, nee niet alleen  )  
Niet alleen, nee niet alleen  ) 2x  
Niet alleen, nee jij bent niet alleen )  

  
Wat zou er deze dag komen  
Wordt alles leuk of wordt het misschien soms   
iets minder fijn  
God U kent alle dagen  
U geeft mij kracht, echte vrede  
altijd zult u bij mij zijn  
  
Ik doe mijn ogen dicht  
En geef U mij vandaag  
En luister naar uw fluister in mijn hart  
  
Waar je ook … 
  
Niet alleen, nee niet alleen  )  
Niet alleen, nee niet alleen  ) 2x  
Niet alleen, nee jij bent niet alleen )  
  
Waar je ook… (3x)  
 
Wie ben jij   
Wie ben jij, wie ben jij?  
de wereld is van jou en mij  
dus noem je naam  
je hoort erbij (2x)  
  
Hé hallo (hé hallo) ik ben Bram  
en ik kom uit Amsterdam  
's winters schaats ik op het IJ  
en wie ben jij?  
allo bonjour (allo bonjour) je suis Marie  
ik hou van stokbrood met brie  
Paris dat is de plaats voor mij  
en wie ben jij?  
  
Wie ben jij, wie ben jij?...  
  
Hola, hola (hola, hola) ik ben Juan  
ik dans de tango als ik kan  
dan voel ik me frank en vrij  
en wie ben jij?  
goeiendag (goeiendag) ik ben Lien  
ik ben klein maar tel voor tien  
in Vlaanderen zeg ik U en gij  
en wie ben jij?  
  
Wie ben jij, wie ben jij?...  
  
Hi everyone (Hi everyone) I am Tom  
can you hear where I come from?  
I like New York applepie  
en wie ben jij?  
shalom, shalom (shalom shalom) ik ben Jaël  
en ik woon in Israël  
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dat is het beloofde land  
voor jou en mij  
  
Wie ben jij, wie ben jij?... (2x)  
 
Je bent een vluchteling. 
Je bent een vluchteling. 
Alles wat je had bleef achter hier heel ver vandaan. 
Je bent een vluchteling, zonder huis en zonder land. 
Je wilde niet, maar toch moest je gaan. 
 
Waar ben je veilig? 
Waar kun je terecht met je verdriet? 
Wie kan jou helpen dat je niet de hoop verliest? 
 
Je bent een vluchteling, die veel heeft meegemaakt. 
Het komt in al je dromen weer langs. 
Je bent een vluchteling, met een vreselijk verhaal. 
Je verlangt terug naar hoe het vroeger was. 
 
Waar ben je… 
 
Als je nergens uit kan huilen,  
bij Jezus kun je altijd schuilen. 
Hij kent al je pijn. 
Waar je ook naartoe moet vluchten,  
hier kun je weer hoop uit putten: 
God zal bij je zijn.   
 
Daar ben je veilig. 
Daar kun je terecht met je verdriet. 
God kan jou helpen dat je niet de hoop verliest.  
 
Als je nergens uit kan huilen,  
bij Jezus kun je altijd schuilen. 
Hij kent al je pijn. 
Waar je ook naartoe moet vluchten,  
hier kun je weer hoop uit putten: 
God zal bij je zijn.   
 
 
God heeft een plan 
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 een moeilijke tijd: 
God is trouw. 
 
Halleluja, halleluja. 
Halleluja, halleluja. 
(2x) 
 
Ik wens jou  
Ik wens jou een dak boven je hoofd  
Dat je huis een thuis mag zijn,   
je tafel vol met brood  
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht  
Dat de liefde van je leven op je wacht  
  
Ik wens jou genoeg om door te gaan  
Dat je rijkdom vindt,   
door ook van weinig te bestaan  
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd  
Met kind'ren om je heen tot aan het eind  
  
Een muur voor de wind  
En een vuur voor de kou  
Een jas voor de regen  
En een vriend dichtbij jou  
Een muur voor de wind  
En een vuur voor de kou  
Een jas voor de regen  
En een vriend dichtbij jou  
  
Ik wens jou vrede toe om wie je bent  
Dat je lacht en huilt   
met al de mensen die je kent  
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft  
In elk van de seizoenen dat je leeft  
  
Een muur… 
 
Ik bescherm je voor de wind  
en vind voor jou een schuilplaats  
In de nacht maak ik een vuur,  
want dan word jij niet bang  
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel  
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang  
  
Een muur… 
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