
Liederen voor kinderen 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

20 liederen voor tijdens de eredienst 
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1 Lied van Franciscus 

 
 
God wij danken U voor een kring van dagen. 
Voor broeder Wind, voor de stilte en storm. 
Voor zuster Water zo zuiver en helder, 
eenvoudig en rein en haar kracht zo enorm. 
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Bedankt voor de woestijn, voor boomgaard en de bergen. 
Bedankt voor alle vruchten en de bloemen die U geeft, 
voor alle vogels, vrolijke fluiters, voor al wat leeft! 
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2 Hij alleen!! 
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3 Wie? 

 
 

2. Wie heeft het zonlicht goud geschilderd? 
Wie gaf de stralen aan de ster? 
Wie deed het zilver in het maanlicht? 
Wie maakte Jupiter? 
Wie deed de boom in de kastanje? 
Wie maakte rozengeur zo fijn? 
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Wie leerde honingbijen dansen? 
Kan dat toeval zijn? 
Wie maakte boom en bast en blad? 
Wie maakte water, wolken, wind? 
Wie maakte rots en zand en grind? 
God heeft dat gemaakt. 

 
 

4 U gaf ons verhalen 

 
 

2. U gaf ons verhalen van mensen die falen, 
bedriegen en liegen en u niet zien staan. 
U laat ze niet dwalen, de hoop niet vervliegen. 
U trekt met ze mee en u laat ze niet gaan. 

 
3. U gaf ons verhalen van mensen die trekken, 

die delen en geven en opstaan en gaan. 
Zij laten ontdekken dat u in ons leven 
de bron bent van ons en van heel ons bestaan. 
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5 Ik neem even de tijd 

 
 
(melodie A) 

3. Ik neem even de tijd, ik wil U aanbidden, 
God van liefde en trouw; ik neem even de tijd 
omdat ik wil zeggen dat ik van U hou. 
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(melodie B) 
4. Ik neem even de tijd om Uw Woord te lezen 

dat U gegeven heeft; ik neem even de tijd 
zodat U kunt spreken door Uw Woord dat leven geeft. 
 
(melodie C) 
Spreek Heer, ik luister … 

 
(melodie B) 

5. U neemt altijd de tijd om naar mij te luist’ren, 
er gaat nooit een moment voorbij 
dat U even geen tijd heeft, want op elk moment, 
Heer, staat U klaar voor mij. 

 
(melodie C) 
Spreek Heer, ik luister … 

 
 

6 De weg die je moet gaan 
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2. Al hadden al die vissers 
van hun toekomst geen idee 
toen Jezus zei: “kom volg me” 
ging een ieder met Hem mee 
vertrouwend op dat ene – zeker wetend – dit is goed 
wie wisten zonder twijfel: als we zo gaan – gaan we goed? 

 
Want soms is er een teken…. 

 
3. Wie kwamen uit het oosten, 

wie kwamen eens van ver, 
wie volgden aan de hemel 
slechts de stralen van een ster, 
vertrouwend op dat ene – zeker wetend – dit is goed, 
wie wisten zonder twijfel: als we zo gaan – gaan we goed? 

 
Want soms is er een teken…. 
 

 
7 Leer om stil te zijn 
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2. Leer om stil te zijn, 

leer op God wachten 
want Hij spreekt tot jou 
vaak door een gedachte. 
Leer om stil te zijn, 
want jij bent Zijn kind, 
zo kan Hij je laten merken 
hoe lief Hij je vindt. 
 
Stil, stil, wees nou maar stil… (2x) 

 

3. Leer om stil te zijn, 
want je hebt soms verdriet, 
al lijkt dat niet zo 
omdat niemand het ziet. 
Maar leer stil te zijn 
want God weet ervan, 
en Hij is de beste 
die jou troosten kan. 
 
Stil, stil, wees nou maar stil… (2x) 

8 Eens zal er vrede zijn 
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2. Eens zal er vrede zijn, 
eens komt Gods Kanaän: 
de wolf ligt rustig naast het lam, 
de leeuw en beer zijn lief en tam. 
De angsten zijn voorbij: 
de kind’ren spelen vrij 

 
3. Eens zal er vrede zijn, 

eens wordt Gods naam gehoord. 
Hij spreekt voorgoed het laatste woord 
en opent zelf de gouden poort. 
Dan staan wij in het licht 
dat straalt van Gods gezicht. 

 
 

9 Advent is dromen 
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Refrein: 
Advent is dromen dat Jezus zal komen, 
dromen van vrede van mensen van heden. 
Advent is dromen dat Jezus zal komen. 
 

2. Iedere week weer een licht ontsteken, 
vlammen van vuur voor de komende weken, 
tekens van hoop in de duisternis, omdat het bijna Kerstfeest is. 

Refrein:  
Advent is dromen dat Jezus zal komen, 
dromen als ’t moet dat Hij komt voorgoed. 
Advent is dromen dat Jezus zal komen 
 

3. Niet als een kind en niet in een kribbe, 
maar als een vredevorst hier in ons midden. 
Dan is er nergens verdriet meer of pijn, 
dan zal het altijd Kerstfeest zijn. 

Refrein: 
Advent is dromen dat Jezus zal komen, 
dromen van vrede voor mensen van heden. 
Advent is dromen dat Jezus zal komen. 
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10 Je hoeft niet bang te zijn 

 
 

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

 
3. Je hoeft niet bang te zijn 

al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft 
als jij je ogen sluit. 
 
 

11 Kerstlied 
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2. Wie zal ons van Gods liefde scheiden? 
Dit kind, dat komt in ’s Heren naam, 
wil als een koning voor ons strijden 
en als een herder ons geleiden, 
als lam voor ons ter slachting gaan. 

 
3. Nu stroomt het licht de wereld binnen, 

nu zien wij hoe God overwint. 
Het leven gaat opnieuw beginnen 
wanneer wij ons, met ziel en zinnen, 
gewonnen geven aan dit kind. 

 
 
12 Zing nu van Gods goedheid 
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2. Moed is Hij in ’t duister, 
troost voor wie bedroefd is, 
schitterend verheven God. 
Licht voor wie vermoeid is, 
Hij schenkt je vergeving, 
nieuw leven voor iedereen. 

 
Refrein 

 
3. Prijs Hem door te zingen, 

prijs Hem met de waldhoorn, 
prijs God met gitaar en fluit. 
Prijs Hem met percussie, 
prijs Hem door te dansen, 
prijs God heel je leven lang. 

 
Refrein 

 
 
13 Een plaats aan de tafel 
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2. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor iedere vrouw, voor iedere man. 
Niet minder of meer, de een of de ander: 
het delen van macht is deel van ons plan. 
Refrein 

 
3. Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, 

want iedere stem geeft klank aan het koor. 
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste; 
ze vinden elkaar en niemand gaat voor. 
Refrein 
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4. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, 
genadig begin van goddelijk recht. 
Refrein 

 
5. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 
een plaats om te zijn, een plaats om te worden 
getuige van Hem, een levend bewijs. 
Refrein 

 
 
14 Jezus, kom in ons midden 

 
Refrein 
 

2. Jij bent de liefde, het licht van de wereld, 
ja, zelfs het donker is licht door jou. 
Refrein 

 

3. Jij bent de herder, je roept onze naam, 
ieder die antwoordt, komt thuis bij jou. 
Refrein 
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4. Jij bent de wijnstok, geworteld in God, 
wij dragen vrucht als wij blijven in jou. 
Refrein 

 
 
15 Moeder God 

 
 

2. Christus, jij moeder, werd als ik, 
om mij te voeden met jouw licht. 
Graan van het leven, liefdeswijn, 
jouw lichaam zal mijn vrede zijn; 
jouw lichaam zal mijn vrede zijn. 

 
3. Moeder de Geest, die zorgt en zoogt, 

houd mij omarmd in je geduld, 
zodat ik in vertrouwen groei 
totdat ik weet, totdat ik bloei; 
totdat ik weet, totdat ik bloei. 
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16 Vrede wens ik je toe  

 
 
 
17 Leek le-shalom 
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Refrein 
 

2. Dan krijgt wie hongert weer te eten van onze overvloed, 
dan zitten arm en rijk aan tafel en wordt het leven goed. 
Refrein 

 
3. Dan komt er vrede tussen volken, met eerbied voor elkaar, 

als mensen doen wat ze beloven, dan wordt shalom echt waar. 
Refrein 

 
 
18 Onderweg naar morgen 
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2. Altijd zijn we onderweg, zoeken nieuwe wegen 
en we komen elke keer nieuwe mensen tegen, 
vragen naar de goede weg, bang om te verdwalen, 
kiezen hoe we verder gaan en de koers bepalen. 
Refrein 

 
 
19 Klap in je handen 
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2. Knip met je vingers en zing voor God. 
Hallelu, hallelu, halleluja. 
Knip met je vingers en zing voor God. 
Hallelu, hallelu, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja, amen. (2x) 

 
3. Zwaai met je handen en zing voor God. 

Hallelu, hallelu, halleluja. 
Zwaai met je handen en zing voor God. 
Hallelu, hallelu, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja, amen. (2x) 

 
 
20 Van donker naar licht 
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2. Rood van de liefde 
die mensen aan elkaar verbindt, 
die is oneindig groot en sterker dan de dood.  
Refrein 

 
3. Groen van de hoop: 

de muren vallen steen voor steen, 
we zien elkaar weer staan, 
een nieuwe tijd breekt aan. 
Refrein 
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Je hoeft niet bang te zijn 
al gaat de storm te keer. 

Leg maar gewoon je hand 
in de van onze Heer 

lied 935:1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


