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zondag 12 juni 2022

Welkom

ehz397 Wij vieren feest

Niels van der Lingen
© 2004 Niels van der Lingen

Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft.
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan.
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft.
Jezus is opgestaan!

Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft.
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan.
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft.
Jezus is opgestaan!

Hij heeft de dood overwonnen,
ons van de zonde bevrijd.
Hij stierf, maar dit is het wonder....:
Hij leeft in eeuwigheid,

Dus zing ik: halleluja, prijs de Heer,
prijs zijn grote naam.
En zing ik: halleluja, prijs de grote Koning
Jezus is opgestaan!

Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft.
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan.
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft.
Jezus is opgestaan!

Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft.
Wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan.
Wij vieren feest, omdat Jezus weer leeft.
Jezus is opgestaan!
Jezus is opgestaan!

ehz361 Er was eens een Koning

Tekst en muziek: Gert-Jan en Hanneke Scherff
© Con Fuoco

Er was eens een Koning, Die alles bezat.
Hij gaf alles op, ja, al wat Hij had.
Voor Hem geen paleis meer, geen gouden troon.
Dat is toch bijzonder, ja, buitengewoon?

Refrein:

Het is geen fabeltje, o nee.
Geen fata morgana, geen fantasie.
Het is geen luchtkasteel, o nee.
Jezus is voor mij reality.

Er was eens een Koning, Die wonderen deed
en ieder genas die ergens aan leed.
Hij liep op het water, ‘t lijkt net een droom.
Dat is toch bijzonder, ja, buitengewoon?

Refrein

Het lijkt net een sprookje, een prachtig verhaal.
’t Is niet te geloven, wat vreemd allemaal.
Maar toch weet ik zeker dat God bestaat,
omdat ik elke dag met Hem praat.

Er was eens een Koning, heel ver hier vandaan.
Hij is uit de dood weer opgestaan.
Zijn naam is Jezus, Hij is Gods Zoon.
Dat is toch bijzonder, ja, buitengewoon?

Refrein (2x)

Jezus is voor mij reality!

ehz366 King of kings

D. Garratt
© Continental Sound

King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah!
King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah!
Jesus, Prince of peace, glory, hallelujah!
Jesus, Prince of peace, glory, hallelujah!

ehz371 Nebukadnezar

© Onbekend

Kijk, de koning loopt door het gras,
op handen en op voeten.
De koning wordt vies, de koning wordt nat,
heeft ‘ie niet iets beters te doen dan dat?
De koning zal wel moe-ten!

Refrein:

Nee, nee, Nebukadnezar,
Nebukadnezar is in de war.
Nee, nee, Nebukadnezar,
’t is bizar,
de koning in de war.

Kijk, de koning loopt door het gras,
op handen en op voeten.
De koning schudt heen en weer met z’n haar,
Zijn hoofd lijkt wel op een adelaar,
de koning zal wel moe-ten!

Refrein

Kijk, de koning loopt door het gras,
op handen en op voeten.
De koning heeft nagels als vogelklauwen,
de koning loopt als een koe te herkauwen,
de koning zal wel moe-ten!

Refrein

Kijk, de koning loopt door het gras,
op handen en op voeten.
De koning eet stro,
de koning eet gras,
de koning dacht dat hij de grootste was,
nu moet de koning boeten!

Refrein

Filmpje Kinderkamp

ehz250 Is je deur nog op slot?

© Harry Govers
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Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je kr-kr-kr-kr,
doe hem 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.

Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je kr-kr-kr-kr,
doe hem open voor God,
want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen,
en dan ben je nooit alleen.

Gebed

ehz191 Zeg rode roos

Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld
© Onbekend

Zeg rode roos,
waar kom jij vandaan?
Wie gaf jou kleur,
wie gaf jou geur?
Wie gaf jou kracht
om zo mooi rechtop te staan?
Zeg rode roos,
waar kom jij vandaan?

Refrein:

Ik was een zaadje wonderlijk en klein.
Maar door de regen en de zonneschijn,
door een geheim dat ik niet ken,
mag ik er zijn
en ben ik wat ik ben,
en ben ik wat ik ben.

Zeg berkenboom,
waar kom jij vandaan?
Wie heeft jouw bast
zo wit gekwast?
Wie geeft jou kracht
om stormen te doorstaan?
Zeg berkenboom,
waar kom jij vandaan?

Refrein

Zeg mensenkind,
waar kom jij vandaan?
Wie bracht het licht
op jouw gezicht?
Wie geeft jou zin
om je vleugels uit te slaan?
Zeg mensenkind,
waar kom jij vandaan?

Refrein:

Ik was een zaadje
wonderlijk en klein.
Maar door de regen
en de zonneschijn,
door een geheim
dat ik niet ken,
mag ik er zijn
en ben ik wie ik ben,
en ben ik wie ik ben,
en ben ik wie ik ben.

ehz289 De liefde gaat nooit voorbij

Ellen Laninga
© Jajo Produkties

refrein:

De liefde gaat nooit voorbij.
God geeft haar aan jou en mij.
Niets is zo goed, zo geweldig als zij:
de liefde gaat nooit voorbij.

Stel dat je kon spreken in elke wereldtaal;
ook die van de engelen, je kon het allemaal.
De geheimen van de wereld begrijp je door en door.
Maar als je geen liefde hebt, stelt het niets voor.

refrein

God geeft jou Zijn liefde als jij op Hem vertrouwt.
Het is heel bijzonder, hoe Hij van mensen houdt.
De liefde is geduldig, zij rekent kwaad niet aan.
Als alles zou stoppen, blijft die liefde bestaan.

refrein

Is er iets, is er iets, is er iets dat nooit vergaat?
Is er iets, is er iets, is er iets dat nooit vergaat?
Is er iets, is er iets, is er iets dat nooit vergaat?
Is er iets dat nooit vergaat?

Is er iets, is er iets, is er iets dat nooit vergaat?
Is er iets, is er iets, is er iets dat nooit vergaat?
Is er iets, is er iets, is er iets dat nooit vergaat?
Is er iets dat nooit vergaat?

Ja! Want………..

refrein (2x)

Snoep en collecte

ehz377 Tsjongejongejonge

© Onbekend

Salomo was koning, de tempel was gebouwd.
Hij werd door God gezegend en alles was van goud.
De koningin van Sheba die kwam daar op bezoek,
uit het verre zuiden, bepaald niet om de hoek.
En zij zei:

Refrein:

Tsjongejongejonge, wat ben jij rijk,
tsjongejongejonge, wat een koninkrijk!
Tsjongejongejonge, wat ben jij rijk,
tsjongejongejonge!
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Jezus is mijn koning, Hij heeft mij verlost.
Meer dan goud en zilver heeft het Hem gekost,
want Hij kocht mijn leven met Zijn eigen bloed.
Hij gaf mij Zijn vrede en maakte alles goed.
En ik zeg:

Refrein:

Tsjongejongejonge, wat ben ik rijk,
tsjongejongejonge, wat een koninkrijk!
Tsjongejongejonge, wat ben ik rijk,
tsjongejongejonge!

Tsjongejongejonge, wat ben jij rijk,
tsjongejongejonge, wat een koninkrijk!
Tsjongejongejonge, wat ben jij rijk,
tsjongejongejonge!

Verhaal

ehz466 Ik wens jou

Orig. titel: May you have
Tekst: Bert Bos, Elbert Smelt
Ned. tekst: Elly Zuiderveld
Muziek: B. Bos, E. Smelt, J. Smelt, N. Smelt, G. Groothedde
© Trinity Music VOF

Ik wens jou een dak boven je hoofd,
dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood,
dat je rustig slapen kunt de hele nacht,
dat de liefde van je leven op je wacht.

Ik wens jou genoeg om door te gaan,
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan.
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind.

Refrein:

Een muur voor de wind
en een vuur voor de kou,
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou.
Een muur voor de wind
en een vuur voor de kou,
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou.

‘k Wens jou vrede toe om wie je bent,
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent,
dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft.

Refrein

Ik bescherm je voor de wind
en vind voor jou een schuilplaats.
In de nacht maak Ik een vuur,
want dan word jij niet bang.
In het donker loop Ik naast je als een trouwe engel.
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang.

Afsluiting


