Lied bij drama 2018: Goed genoeg!
Op de wijs van: ‘Kleine oneindigheid’ van Marco Borsato

Ik zie je al langer zo gaan
De wanhoop en vragen op jouw gezicht
Jij hebt al je hele bestaan
Je hart en je ogen op Mij gericht
Toch twijfel jij steeds aan Mijn liefde voor jou
Terwijl dat toch echt niet meer hoeft
Die twijfel in jou
Die maakt Mij bedroefd
Ik heb je vol liefde bedacht
En weefde de hemel door jouw genen heen
En steeds opnieuw fluister Ik zacht
Jij bent goed genoeg zo
Jij bent nummer één
Maar Mijn vijand schreeuwt iedere dag in je oor
Dat jij nooit Mijn liefde verdient
Hij laat jou vergeten
Dat Ik jou door Jezus wil zien
Dus Ik wil je vertellen dat Ik van je houd
Dat jij dat niet hoeft te verdienen
Er is al betaald, dat deed Ik aan het kruis
Met Mijn hart, in Mijn liefde voor jou
Dus ontvang het nou eens, jij draagt Mijn DNA
Ik gaf jou het eeuwige leven
Mijn liefde voor jou, is waarom jij bestaat
dus besef dat Ik veel van je houd
En al ben jij Mij soms even kwijt
Dan vind Ik je terug
jij hoort in Mijn eeuwigheid

Dus leg de lat omlaag
dat is wat Ik vraag
Want dat maakt ‘t verschil
Leef in zekerheid, Ik heb jou bevrijd
Mijn liefde telt niet hoe hoog of hoe vaak
of hoeveel
Door Mijn liefde ben jij nu voor altijd van Mij
Dus Ik wil je vertellen dat Ik van je houd
Dat jij dat niet hoeft te verdienen
Er is al betaald, dat deed Ik aan het kruis
met Mijn hart, in Mijn liefde voor jou
Dus ontvang het nou eens, jij draagt Mijn DNA
Ik gaf jou het eeuwige leven
Mijn liefde voor jou, is waarom jij bestaat
dus besef dat Ik veel van je houd
En al ben jij Mij soms even kwijt
Dan vind Ik jou terug
want jij hoort in Mijn eeuwigheid

