
Je hoeft niet bang te zijn 

(No Fear in Love) 

 

Zoals een moeder 

Zingt voor haar kind 

Je hoeft niet bang te zijn 

En haar kind zo 

Innerlijke vrede vind 

 

Zo zingt God De Vader 

Je hoeft niet bang te zijn 

Wees je unieke zelf 

Heb lief en genees zo 

Alle innerlijke pijn 

 

Want Hij heeft jou Zelf 

Zo gemaakt en bedacht 

Jij bent precies zoals Ik 

Altijd heb gewild 

Fluistert Hij nu zacht 

 

Goed zoals je bent 

Laagje voor laagje 

In je MoederSchoot 

Door Mij geweven 

Wordt het daarom niet tijd 

Om ten volle als jij te gaan leven? 

 

Trouw aan wie je bent 

Zo ben je trouw aan Mij 

Trouw aan liefde 

Want ware liefde maakt vrij 

 

Trouw aan jouw gevoel 

En aan je eigen geaardheid 



Trouw aan je eigen kleur 

Geliefd tot in Eeuwigheid 

 

Leef, neem je uniek plek in 

In De Regenboog 

Van Mijn Zijn 

Ga, Wees niet bang 

Wees zelf voor de ander 

Als een LiefdesMedicijn 

 

Heb jezelf en de ander lief 

Zoals Ik van jou houd 

Er is geen veroordeling 

In Mijn ogen te lezen 

Kijk zelf maar 

Je ziet enkel goud 

 

Dat ben jij 

Toe geloof het nou 

Want Ik Ben 

Je allergrootste fan 

Ik zie enkel 

Het puurste goud in jou 

 

Als jij gaat doen 

Waar je voor bent gemaakt 

Dan ben Ik het 

Die door jou heen 

De gebroken harten 

Van anderen aan raakt 

 

Zo genees Ik jou 

Van alle wonden van 

Veroordeling en verdriet 

De leugens leg Ik het zwijgen op 



Mijn Waarheid zegt 

Dat het tijd wordt 

Dat de hele wereld 

Met Mij, jouw onmisbare 

Schoonheid ziet 

 

Jij bent immers 

Een onmisbaar deel van Mijn hart 

Zonder jou is Mijn tafel niet compleet 

Dus kom, helemaal zoals je bent 

Zoals Ik jou zelf bedacht 

Want Mijn Lieveling 

Dat is hoe jij werkelijk heet 

 

Ga, heb lief 

Je hoeft niet bang te zijn 

Nooit meer 

Want Ik Ben altijd met 

En altijd voor jou 

Elke dag en elke keer weer 

 

Ik Ben Jezus 

God van De Regenboog 

En jij bent voor altijd 

Mijn geliefde kind 

En Ik jouw Koning zegt 

Dat het beste deel van jouw leven 

Nu begint 

 

Kleine broer schrijft 


