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Goedemorgen welkom allemaal 
 
Goed morgen, welkom allemaal, 
ik met mijn en jij met jouw verhaal, 
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 
alles mag er zijn! 
 
God, ik vraag U, kom in onze kring. 
Wees erbij wanneer ik bid en zing. 
Ik met mijn en U met Uw verhaal 
verteld in mensentaal. 
 
Lied 288  Nieuwe Liedboek  
 
Klik hier voor muziek 
 
Kom in de kring van Gods gezin 
 
Kom in de kring van Gods gezin, 
geef me je hand en kom, 
want er is plaats voor iedereen, 
kom in de kring! 
 
Opwekkingsliederen voor kinderen 
 
Klik hier voor muziek 

http://www.youtube.com/watch?v=nNBRf8-w0fU
http://www.youtube.com/watch?v=lECY31QbsAo
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Samen spelen, zingen 
 
Voorzang Samen spelen, zingen,  
allemaal samen komen vieren, 
voorzang samen zien en horen 
allemaal beelden en verhalen, 
voorzang samen om te leren 
allemaal met elkaar te leven, 
voorzang samen hier op aarde, 
allemaal samen hier op aarde, 
voorzang mensen voor elkaar, 
allemaal mensen voor elkaar.  
 
Lied 784 uit het nieuwe liedboek 
 
Geroepen om op weg te gaan 
 
1. Geroepen om op weg te gaan, 
2. om op te staan, te reizen 
3. naar een land dat God zal wijzen. 
(canon) 
 
Lied 832 Nieuwe Liedboek 
 
Klik hier voor muziek 

http://www.kwintessens.nl/downloads/KOM-2012-wk38/week38.html
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Zomaar te gaan met een stok in je hand 
 
Zomaar te gaan met een stok in je hand;  
Zonder te weten wat je zult eten,  
Zomaar te gaan met een stok in je hand;  
Eindeloos ver is ’‛t beloofde land.  
 
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?  
Altijd maar banger, duurt het nog langer?  
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?  
In de woestijn worden kinderen groot.  
 
Zomaar te gaan, met Zijn woord als bewijs,  
Altijd maar lopen, altijd maar hopen. 
Zomaar te gaan, met Zijn woord als bewijs,  
Straks wonen wij in een paradijs.  
 
Lied 806 Nieuwe liedboek 
 
Klik hier voor muziek 
en 
hier is nog een versie

http://www.kwintessens.nl/downloads/KOM-2012-wk41/week41.html
http://www.youtube.com/watch?v=pT8TYWXcVYs
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Alles wat adem heeft 
 
Tamboerijn en citer, bas en klarinet, 
spelen voor de Koning, een lied tot en met! 
Iedereen mag meedoen, kinderen gaan voor, 
en als je mee kunt zingen, doe het samen, 
doe het samen in het koor: (hoi!) 
Refrein: 
Alles wat adem heeft, alles wat adem heeft, 
alles wat adem heeft, zing voor de Heer. 
 
Klap eens in je handen, toeter met je mond, 
draai op je voeten, een cirkeltje rond. 
Daar is de triangel, tingelingeling 
en als je mee kunt dansen, doe het samen, 
doe het samen in de kring: (hoi!) 
 Refrein: 
 
Saxofoon en trommel,  piccolo en fluit, 
maken voor de Koning, een vrolijk geluid. 
Iedereen mag meedoen, spelen voor de Heer, 
en als het liedje uit is, doe het samen, 
doe het samen nog een keer: (hoi!) 
 Refrein: 
 
Opwekkingsliederen voor kinderen 
Klik hier voor muziek

https://www.youtube.com/watch?v=VwDZCiUieEg
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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. 
 
Lied 935 Nieuwe liedboek 
 
Klik hier voor muziek 
 
 
Als ik slaap en droom van morgen 
 
Als ik slaap en droom van morgen, 
zul Jij God, dan voor mij zorgen? 
Wees ook bij mij in de nacht 
tot de zon weer naar me lacht. 
 
Lied 269 Nieuwe Liedboek 
 
Klik hier voor muziek 

http://www.youtube.com/watch?v=rQQm8LDAiTc
http://www.kwintessens.nl/downloads/KOM-2013-wk13/week13.html
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