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01- Dag Jezus, dag Jezus, dag allerbeste vriend.
Dag Jezus, dag Jezus, dag allerbeste vriend.
Ik hou van Jou, ik zing voor Jou.
Dat heb Je echt verdiend.
Jezus is mijn beste maat.
Hij geeft me altijd goede raad.
Hij toont me hoe ik lief kan zijn.
Hij is de vriend van groot en klein.
Jezus is een kameraad
die helpt als het eens moeilijk gaat.
Hij toont me hoe ik goed kan doen.
Hij is voor mij de kampioen.

02. Vraag om vergeving
Ik maakte een fout, ik deed het niet zo goed.
vergeef me, Heer, en leer me hoe het moet.

03. Verhalen over Jezus
Verhalen over Jezus, ze zijn al heel erg oud.
Verhalen over Jezus, ze zijn voor ons als goud.
In de bijbel staat geschreven dat Jezus zich aan ons wou geven.
Luister mee en onthoud het goed, dan weet je hoe je leven moet.

04. Lied bij de voorbeden
Wij bidden Heer, kom bij ons en luister wat wij vragen.
Wij bidden Heer, kom bij ons, vandaag en alle dagen.

05. Lied bij de 3 kruisjes (bij het evangelie)
Jezus ik denk aan Jou
Jezus ik spreek over Jou
Jezus ik hou van Jou
Zo blijf ik je trouw.

06. Ik heb iets meegebracht
Wij hebben veel van Jou gekregen,
daarom heb ik iets meegebracht.
Ik wil iets van mezelf geven.
'k Heb er lang over nagedacht.
Ik breng een kaars met stralend licht
en tover een lach op jouw gezicht.
Ik breng een bloem uit de natuur.
Hun geur en kleur, die zijn zo puur.
Ik breng wat brood want wat zei Jij?
"Neem en eet, 't is een stuk van mij."
Ik breng wat wijn. Het wordt Jouw bloed.
Neem en drink, leef zoals het moet.

07. Loflied: Samen zingen wij voor God de Heer.
Samen zingen wij voor God de Heer.
Want Hij is heilig, want Hij is heilig.
Samen zingen wij voor God de Heer, geven wij Hem alle eer. (2x)

08. Bij de vrede-wens: Bouw mee aan vrede

Bouw mee aan vrede en hou van elkaar.
Bouw mee aan vrede, maak ieders droom waar.
Bouw mee aan vrede en hou van elkaar.
Bouw mee aan vrede, maak ieders droom waar
Laten we alle mensen heel veel liefs toewensen.
Begin alvast heel klein door ieders vriend te zijn.

09. Zingen, springen, dansen voor de Heer
Ik wil zingen, ik wil springen,
ik wil dansen voor de Heer
Ik wil zingen, ik wil springen,
'k Hou van Jezus meer en meer.
Mijn hart is blij, mijn hoofd is blij,
Ja, ik ben blij, Jezus is bij mij.
'k Wil leven zoals Hij, pas dan voel ik me vrij.
Jij bent blij en ik ben blij,
Ja, wij zijn blij, Jezus is bij mij.
Bedankt voor deze dag en al wat komen mag.
ONZE VADER
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van u is het Koninkrijk, en de kracht en de
heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

