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Moet je huilen, heb je pijn?

Kom maar gauw, dan troost 

Moet je huilen, heb je pijn?

Kom, Ik wil er voor jou
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     Moet je huilen, kom maar bij JezusMoet je huilen, kom maar bij JezusMoet je huilen, kom maar bij JezusMoet je huilen, kom maar bij Jezus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moet  je huilen?                                                                                                      

Kom maar bij Jezus,      

bij Hem mag je schuilen,                                                                                                     

Hij is er voor jou.                                                                                                                    

Hij weet wat je voelt,                                                                                                      

en wat je bedoelt.                                                                                                           

En Hij laat je weten:                                                                             

Ik hou veel van jou. 

 

Ben je alleen?                                                                                                               

Kom maar bij Jezus.                                            

Hij is om jou heen,                                                                                                          

Hij is er voor jou.                    

Kom in Zijn armen,                                                                                                           

Hij wil jou verwarmen.                                                                                                                         

En Hij laat je weten:                                                                                                        

Ik hou veel van jou. 
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