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Jezus is de goede herder
Refrein:
Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

Als je 's avonds niet kunt slapen
Als je bang in 't donker bent
Denk dan eens al die schapen
Die de Heer bij name kent

Refrein

En wanneer je soms alleen bent
En je hart is vol verdriet
Denk dan aan die goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet

Refrein

Hoor de vogels zingen weer
Hoor de vogels zingen weer. 
Wat doe jij, wat doe jij? 
Samen danken zij de Heer. 
Wat doe jij? 

Dank de Heer voor elke dag, 
die je van Hem leven mag. 
Vogels doen dat telkens weer, 
Wat doe jij?
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Dank U voor deze nieuwe morgen
Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor deze nieuwe dag,
dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft.
dank U voor wat ik niet verdiende: 
dat U mij vergeeft.

Dank U voor alle bloemengeuren,
dank U voor ieder klein geluk,
dank U voor alle held're kleuren,
dank U voor muziek.

Dank U voor hen die mij omringen,
dank U, voor wat mij toebehoort,
dank U, voor alle kleine dingen,
voor ieder vriend'lijk woord.

Dank U dat U hebt willen spreken,
dank U  hoort een ieders taal,
dank U dat U uw woord wilt geven,
aan ons allemaal.

Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U, dat ik dit zeggen kan.
Dank U, o God ik wil U danken, 
dat ik danken kan.
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Jezus is geboren
Jezus is geboren (2x)
Halleluja

Eer zij God in de hoge (2x)
Halleluja

Vrede op de aarde (2x)
Halleluja

In mensen een welbehagen (2x)
Halleluja

Zit je deur nog op slot
Refrein:
Zit je deur nog op slot? Zit je deur nog op slot?
van je krr, krr, krr
doe ‘m open voor God
want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen

Je hart is net een huisje
waar het gezellig is
maar ‘t is er nog zo donker
er is iets dat ik mis

Refrein

Dank U voor uw liefde Heer
Dank U, voor Uw liefde Heer
Elke dag bent U er weer
Dank U, dat U bij mij bent
En ook alles van mij kent
Dank U, dat ik deze dag
Samen met U leven mag
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Blij, blij mijn hartje is zo blij
Blij, blij mijn hartje is zo blij
Blij, blij mijn hartje is zo blij
Want Jezus is een Vriend van mij
Daarom is mijn jonge hartje altijd blij, blij, blij

'k Ben zo blij want ik hoor bij Jezus, de Heer
'k Ben zo blij want ik hoor bij Jezus, de Heer
Want Jezus is een Vriend van mij
Daarom is mijn jonge hartje altijd blij, blij, blij

Een wijs man
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots (3x)
en de regen stroomde neer
en de regen stroomde neer en de vloed kwam op (3x)
en het huis op de rots stond vast

Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand (3x)
en de regen stroomde neer
en de regen stroomde neer en de vloed kwam op (3x)
en het huis stortte in met een plof

Dus bouw je huis op Jezus, de Rots (3x)
en de zegen daalt dan neer
en de zegen daalt dan neer en ’t gebed stijgt op (3x)
bouw je levenshuis op Hem 

Je hoeft niet bang te zijn
Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm te keer.
Leg maar gewoon je hand, in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn, als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur, rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft, als jij je ogen sluit.
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'k Stel mijn vertrouwen
‘k Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand
ligt heel mijn levenslot.

Hem heb ik lief,
zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet:
Hij is mij steeds nabij.

Ik aanbid U
Ik aanbid U, HERE, mijn God! (2x)
U bent een machtig Koning, een machtig Koning!
Woon in mijn hart.

Ik aanbid U, Jezus, mijn Heer! (2x)
Uw naam is zoet als honing, zo zoet als honing.
Woon in mijn hart.

Ik aanbid U, Heilige Geest! (2x)
Maak in mijn hart uw woning, mijn hart uw woning.
Troon in mijn hart!

Halleluja, halleluja! (2x)
Ha-ha-ha halleluja, ja halleluja!
Woon in mijn hart!
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Zing, zing wat je zingen kan
Zing, zing wat je zingen kan
Zing je lied voor de Heer
Zing, zing wat je zingen kan
Zing je lied voor de Heer

Want Hij zoekt en Hij is trouw
Hij zegt zo vaak, Ik hou van jou
Zing daarom, zing wat je zingen kan
Zing je lied voor de Heer

Wat er komen mag
Zing het elke dag
Zing je lied voor de Heer
Zing je lied voor de Heer

Here der Heren
Here der Heren
Koning der Koningen
U wil ik eren
U wil ik lofzingen

Rots aller eeuwen
U bent mijn vesting
Mijn vaste burcht
Bij wie ik schuil

Halleluja...

Eer aan de Vader – Die alle dingen schiep
Eer aan de Zoon – Die mij tot leven riep
Eer aan de Geest – U maakt ons samen één
U alleen
U heb ik lief

Halleluja

7



Elk oog zal Hem zien / Op de wolken
Elk oog zal Hem zien
Als Hij komt
Op de wolken 
Op de wolken
Elk oog zal Hem zien als Hij komt
Met macht en majesteit

Refrein:
Halleluja zingt de Here een nieuw lied
Hij is bij ons
Hij is bij ons
Halleluja zingt de Here een nieuw lied
Hij is bij ons voor altijd

Hij brengt al Zijn kinderen thuis
Op de wolken 
Op de wolken
Hij brengt al Zijn kinderen thuis
In 't huis van heerlijkheid

Refrein

Zeg wie heeft gemaakt de bloemetjes?
Zeg wie heeft gemaakt de bloemetjes, 
de bloemetjes,  de bloemetjes.
Zeg wie heeft gemaakt de bloemetjes 
God in de hemel daar.

Zeg wie heeft gemaakt de vogeltjes...
Zeg wie heeft gemaakt de sterretjes... 
Zeg wie heeft gemaakt jou en mij...
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Vertel het aan de mensen
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

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

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
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Als je bidt zal Hij je geven
Als je bidt zal Hij je geven
Als je klopt aan de deur
Zal Hij opendoen
Als je zoekt dan zul je 't vinden
Halleluja

Halleluja, halleluja, halleluja

Als je de Vader vraagt om een brood
Geeft Hij je zeker nooit een steen
Al je gebeden klein of groot
heus Hij vergeet er niet één

Als je bidt zal Hij je geven
Als je klopt aan de deur
Zal Hij opendoen
Als je zoekt dan zul je 't vinden
Halleluja

Halleluja, halleluja, halleluja

Als je Mijn Vader iets wilt vragen
Vraag in Mijn naam Ik zal het doen
Ik ben met je alle dagen
Ik ben dezelfde als toen

Als je bidt zal Hij je geven
Als je klopt aan de deur
Zal Hij opendoen
Als je zoekt dan zul je 't vinden
Halleluja

Halleluja, halleluja, halleluja
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Jona
Op een dag zei God tegen Jona: Luister goed

Jona, Jona, ga naar Ninevé
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
Maar niet naar Ninevé

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 luisteren naar Gods woord
Gooi mij maar overboord' Plons!

O Jona, Jona, ga naar Ninevé
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

Jona, Jona, ga naar Ninevé – 'Ik wil wel'
Jona, Jona, ga naar Ninevé – 'Ik ga al'
Jona, Jona, ga naar Ninevé – 'Ik ga naar Ninevé'
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Het woord van onze God
In de herfst verdort het gras
De bloemen vallen af
En de vogels die er waren
Vliegen naar een ander land
Maar het woord van onze God, het woord van onze God, het woord van onze God 
houdt eeuwig stand
Het woord van onze God, het woord van onze God, het woord van onze God 
houdt eeuwig stand

De hemel en de aarde
Het licht van zon en maan
Alles wat er is geschapen
Zal op een dag vergaan
Maar het woord van onze God, het woord van onze God, het woord van onze God 
houdt eeuwig stand
Het woord van onze God, het woord van onze God, het woord van onze God 
houdt eeuwig stand

't Is de rots waarop wij bouwen
Wij bouwen niet op zand
Wie het woord van God vertrouwen
Zijn veilig in Zijn hand
Want...
het woord van onze God, het woord van onze God, het woord van onze God 
houdt eeuwig stand
Het woord van onze God, het woord van onze God, het woord van onze God 
houdt eeuwig stand
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Soms zou ik willen vliegen
Soms
Zou ik willen vliegen als een vlindertje
Een vlindertje, een vlindertje
Soms zou ik willen vliegen als een vlindertje
Ik ben een kind van God
Zo blij, zo bij
Want Jezus woont in mij
Zo blij, zo blij
Want jezus woont in mij

Soms
Zou ik willen fluiten als een vogeltje
Een vogeltje, een vogeltje
Soms zou ik willen fluiten als een vogeltje
Ik ben een kind van God
Zo vrij, zo vrij
Want Jezus woont in mij
Zo vrij, zo vrij
Want Jezus woont in mij

Wij zullen opstaan
Wij zullen opstaan
En met Hem meegaan
Straks als Jezus terugkomt
Wij zullen opstaan
En met Hem meegaan
Als Jezus komt

Blijf niet treuren
Zit niet bij de pakken neer
Sikkeneuren
Helpt je toch niet meer
't Zal gebeuren
Dan komt de Heer

Wij zullen opstaan...
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Ik zag een kuikentje
Ik zag een kuikentje
Dat bij zijn moeder zat
Onder haar vleugels
Waar het veilig zat
Tegen regen, tegen zonneschijn
Heer, zo wil ik bij U zijn

In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, wil ik schuilen
In de schaduw van uw vleugels
Wil ik schuilen, o Heer

U bent mijn toevlucht
U bent mijn sterkte
U bent mijn schuilplaats
U o Heer

In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, wil ik schuilen
In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, o Heer

Ik zag een kuikentje
Dat bij zijn moeder zat
Onder haar vleugels
Waar het veilig zat
Zoals dat kuikentje
Klein en teer
Wil ik schuilen, o Heer
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Klap in je handen
Klap in de handen van blijdschap, 
dit is de dag, die God ons geeft. 
Dit is de dag van je leven. 
Dit is het feest dat Jezus leeft! 

Jezus is opgestaan en Hij leeft, Halleluja! 
Jezus is opgestaan en Hij leeft, Halleluja!

Klop op de deur bij de mensen:
dit is de dag die God ons geeft.
Kom uit je donkere huizen,
kom naar het feest, dat Jezus leeft!

Jezus is opgestaan en Hij leeft, Halleluja! 
Jezus is opgestaan en Hij leeft, Halleluja!

Zing op de straten en pleinen: 
dit is de dag die God ons geeft.
Zing van het licht en het leven,
zing van het feest, dat Jezus geeft!

Jezus is opgestaan en Hij leeft, Halleluja! 
Jezus is opgestaan en Hij leeft, Halleluja!

Lees je Bijbel, bidt elke dag
Lees je Bijbel bidt elke dag
bidt elke dag, bidt elke dag
Lees je Bijbel bidt elke dag
Dat je groeien mag
Dat je groeien mag
Dat je groeien mag
Lees je Bijbel bidt elke dag
Dat je groeien mag
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Zo is het Koninkrijk
Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt
Het lijkt op een schat in de grond
Eenmaal had een man die schat ontdekt
Hij was zo blij dat hij hem vond
En weet je wat-ie deed toen hij ging naar huis
Verkocht hij alles wat hij had
Ja alles wat hij had heeft hij zomaar weggedaan
En hij kocht die schat
Lala lailala

Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt
Het lijkt op een parel zo duur
Eenmaal had een koopman hem ontdekt
En toen begon z'n avontuur
Want weet je wat-ie deed toen hij ging naar huis
Heeft hij al wat hij had verkocht
Ja alles gaf hij weg voor die parel zo duur
Die hij had gezocht 
Lala lailala

Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt
Het lijkt op een mosterdzaad
't Is een zaadje dat je bijna niet kunt zien
Het allerkleinste wat bestaat
Maar weet je wat gebeurt als je 't zaait in de grond
Wordt het haast wel zo groot als een eik
Met takken als van bomen waar vogeltjes in wonen
Zo is het koninkrijk
Lala lailala
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