
1. Alle kinderen mogen komen. 
 

Alle kinderen mogen komen, 
er is altijd plaats voor meer, 
want mijn koninkrijk staat open, 
kom maar binnen, roept de Heer. 
Alle kinderen mogen komen 
en ook ik, ik hoor erbij. 
 
Ik wil dicht bij 
Koning Jezus wonen, 
in zijn koninkrijk daar ben ik vrij! 
 
Als je klein bent, mag je komen, 
er is altijd plaats voor meer, 
Want mijn koninkrijk staat open, 
kom maar binnen, roept de Heer. 
Als je klein bent, mag je komen, 
en ook jij, jij hoort erbij. 
 
Kom maar dicht bij 
Koning Jezus wonen, 
in zijn koninkrijk daar ben je vrij! 
 
Als je groot bent, mag je komen, 
er is altijd plaats voor meer, 
Want mijn koninkrijk staat open, 
kom maar binnen, roept de Heer. 
Als je groot bent, mag je komen, 
en ook jij, jij hoort erbij. 
 
Kom maar dicht bij 
Koning Jezus wonen, 
in zijn koninkrijk daar ben je vrij! 
 
Alle kinderen mogen komen, 
er is altijd plaats voor meer, 
Want mijn koninkrijk staat open, 
kom maar binnen, roept de Heer. 
Alle kinderen mogen komen, 
en ook jij, jij hoort erbij. 
 
Kom maar dicht bij 
Koning Jezus wonen, 
in zijn koninkrijk daar ben je vrij! 
 
Tekst & Muziek: Jan Visser 
© 1991 Mirre Produkties 
 
 
 
 



2. Wij vieren feest. 
 
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! 
 
  
Tekst & Muziek: Niels van der Lingen 
© 2004 Niels van der Lingen 
 
 
 

3. Ken je dit verhaal? 
 
God zei: Noach bouw een boot samen met je zonen 
maak hem sterk en maak hem groot - je moet er straks in wonen 
en neem dan heel veel dieren mee, wanneer de boot gaat varen 
Ik zal ze sturen twee aan twee – Ik wil hun leven sparen 
 
de ark was netjes afgebouwd - de intocht kon beginnen 
de dieren liepen twee aan twee de ark van Noach binnen 
toen deed God de deur op slot en liet de wolken komen 
de regen viel met bakken neer en bleef en bleef maar stromen 
 
ken je dit verhaal, ken je dit verhaal 
zo wordt het nu al eeuwenlang verteld in elke taal 
ken je dit verhaal, ken je dit verhaal 
lees maar in de bijbel want daar staat het allemaal 
 
de wereld werd een oceaan, waarop de ark bleef drijven 
slechts de dieren in de ark die zouden overblijven 
maar op een dag was het voorbij - het water ging verdwijnen 
de wolken schoven weer opzij - de zon begon te schijnen 
 
de aarde werd weer langzaam groen - de bomen gingen groeien 
er startte weer een nieuw seizoen en bloemen gingen bloeien 
Noach liet de dieren gaan - ze mochten gaan proberen 
om elk weer op z’n eigen plek op aarde terug te keren 
 
ken je dit verhaal… 



 
toen zei God: kijk eens omhoog - zie daar die boog vol kleuren 
luister Noach Ik beloof, dit zal niet meer gebeuren 
Ik zal met jullie nog een keer de aarde op gaan bouwen 
Ik maak met jou een nieuw begin daar mag je op vertrouwen 
 
ken je dit verhaal… 
 
Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser 
Muziek: Marcel Zimmer 
© 2002 Celmar Music / Busser & Schröder 
 
 

4. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? 
 
Zit je in het donker, 
Jezus zal er zijn. 
Is je hart vol zonde 
Jezus maakt het rein. 
 
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn, 
voor de Heer iets te wonderlijk zijn? 
 
Kijk je weer zo somber, 
Jezus maakt je blij 
Zit je vastgebonden, 
Jezus maakt je vrij. 
 
Dan wordt alles anders, 
kan je zoveel meer. 
Kijk eens wat je aandurft, 
samen met de Heer. 
 
 

5. Bouw je huis. 
 
Bouw je huis 
niet op zand. 
Hé, gebruik toch je verstand! 
Want een storm 
of orkaan 
zal je huis niet laten  staan. 
 
Jezus zegt: 
luister goed 
en volg Mij 
in wat je doet. 
 
Refrein: 
Heooo, hou je vast, 
het waait sterk dus opgepast. 
Doe wat Jezus zegt; 



dan kom je goed terecht. 
Heooo, hou je vast, 
het waait sterk dus opgepast. 
Doe wat Jezus zegt; 
dan kom je goed terecht. 
 
Bouw je huis; 
aan het werk! 
Een fundering 
maakt het sterk. 
Met beton 
in de grond 
vliegt je huis niet in het rond. 
 
Als een Rots 
is de Heer. 
Leef voor Hem, 
meer en meer. 
 
(Refrein) 
 
Tekst & Muziek: Koen Hartman 
© 2010 Koen Hartman 
 
 

6. Zoek eerst het Koninkrijk van God. 
 
Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, 
en dit alles krijgt u bovendien. 
Hallelu, halleluja. 
 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 
 
Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. 
Hallelu, halleluja. 
 
Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien, 
klopt en de deur zal voor u opengaan. 
Hallelu, halleluja. 
 
Tekst & muziek: Karen Lafferty 
vertaling: Hans Lieberton 
© 1972 Maranatha Music / Continental Sound 
 
 
 

7. Iedereen is anders. 
 
Iedereen is anders, niemand is als jij 
iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij 



iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo 
iedereen is anders, okido!  
 
Je bent misschien wat eigenzinnig 
alleen jouw manier is goed 
maar je moet goed begrijpen 
dat iemand anders het anders doet! 
 
Iedereen is anders, niemand is als jij 
iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij 
iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo 
iedereen is anders, okido! 
 
God heeft ieder mens geschapen 
bijzonder en heel speciaal 
met een uniek karakter 
en zo verschillen we allemaal! 
 
Iedereen is anders, niemand is als jij 
iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij 
iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo 
iedereen is anders, okido!  
 
Tekst & Muziek: Marcel Zimmer 
© 2000 Celmar Music 
 
 

8. Ho, Stop! 
 
Ho! Stop! Sta eens even stil 
Waar wou je heen gaan of maakt dat geen 
verschil 
Ho! Stop! Ga er niet vandoor 
Je bent er toch niet zomaar, je leeft ergens 
Voor 
 
Als je in de trein zou stappen en je zou niet 
weten waar je heen wou gaan 
Heen wou gaan 
Kon je beter in je warme bedje blijven liggen 
zonder op te staan 
Op te staan 
Alles gaat uiteindelijk mis 
Als je niet weet wie Jezus is 
 
Ho! Stop! Sta eens even stil... 
 
Als je in het donker wandelt kun je niet goed 
kijken waar je heen wilt gaan 
Heen wilt gaan 
Daarom heb je Jezus nodig want hij steekt een 
lichtje in je leven aan 



Je leven aan 
Reken maar dat jij je vergist 
Als je het licht van de wereld mist 
 
Ho! Stop! Sta eens even stil... 
 
Als je in de put zou vallen en je zou voor 
niemand meer te horen zijn 
Te horen zijn 
Zat je daar te kniezen in de duisternis en alles 
zou verloren zijN 
Verloren zijn 
Weet je als het donker wordt 
Jezus' arm is nooit te kort 
 
Ho! Stop! Sta eens even stil... 
 
 
Tekst & muziek: Elly en Rikkert Zuijderveld 
 
 

9. Een rivier vol van vrede. 
 
Een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede in mijn hart. 
Een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede in mijn hart. 
 
Een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
in mijn hart. 
Een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
in mijn hart. 
 
Ik heb de liefde van Jezus, 
ik heb de liefde van Jezus, 
ik heb de liefde van Jezus, 
in mijn hart. 
Ik heb de liefde van Jezus, 
ik heb de liefde van Jezus, 
ik heb de liefde van Jezus, 
in mijn hart. 
 
Een rivier vol van vrede, 
een fontein vol van blijdschap, 
ik heb de liefde van Jezus, 
in mijn hart. 



Een rivier vol van vrede, 
een fontein vol van blijdschap, 
ik heb de liefde van Jezus, 
in mijn hart. 
 
 
Tekst: Opwekking 
Arr,: Marcel Zimmer 
 
 
 

10. Liefde, blijdschap, vrede. 
 
Liefde, blijdschap, vrede, 
goedheid en ook trouw. 
Wil de Heer je leren, 
door de Heil'ge Geest in jou. 
 
Het is vaak moeilijk 
om goed te doen. 
En echt voor God te leven. 
Daarom heeft de Heer 
als hulp voor ons 
zijn Heil'ge Geest gegeven. 
 
Liefde, blijdschap, vrede, 
goedheid en ook trouw. 
Wil de Heer je leren, 
door de Heil'ge Geest in jou. 
 
Waar je ook bent 
of wat je ook doet. 
Hij wil je steeds weer leren. 
Om door je hele doen 
en laten heen 
de Vader te vereren. 
 
Liefde, blijdschap, vrede, 
goedheid en ook trouw. 
Wil de Heer je leren, 
door de Heil'ge Geest in jou. 
 
Wanneer Gods Geest 
je leven leidt. 
Dan zul je pas gaan merken. 
Dat zijn aanwezigheid 
je vrede geeft, 
en altijd zal versterken. 
 
Tekst & Muziek: Pieter van Maastricht 
© Opwekkingslectuur / Continental Sound 


