
Zie De Zon 
 
Zie de zon 
Zie de maan 
Zie de sterren in hun baan 
Sterren ontelbaar Overal vandaan 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
 
Hoor de zee 
Hoor de wind 
Hoor de regen als hij zingt 
Druppels ontelbaar in de oceaan 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
 
Ruik een bloem 
Ruik een vrucht 
Ruik de geuren in de lucht 
Geuren ontelbaar zweven af en aan 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
 
Voel je hart  
Voel je huid 
Voel je adem als je fluit 
Mensen ontelbaar overal vandaan 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
 
Zie ik de zon de sterren en de maan 
Wat een wonder dat ik mag bestaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
Heer hoe heerlijk is Uw naam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je mag er zijn 

Refrein: 
Je mag er zijn 
wie ik? …ja jij 
je hoort er helemaal bij 
wie ik? …ja jij 
had je zeker niet gedacht 
wie ik? …ja jij 
je hoort er helemaal bij 
wie ik? …ja jij 
 
Ook al ben je wat verlegen 
ook al lijk je een beetje stug 
ook al heb je vieze handen 
of je navel op je rug 
 
Je mag er zijn 
wie ik? …ja jij 
je hoort er helemaal bij 
wie ik? …ja jij 
had je zeker niet gedacht 
wie ik? …ja jij 
je hoort er helemaal bij 
wie ik? …ja jij 
 
Ook al flap je met je oren 
of ben je enigst kind 
of in een kippenhok geboren 
of heb je altijd tegenwind 
 
Je mag er zijn 
wie ik? …ja jij 
je hoort er helemaal bij 
wie ik? …ja jij 
had je zeker niet gedacht 
wie ik? …ja jij 
je hoort er helemaal bij 
wie ik? …ja jij 
 
Ook al kan je niks onthouden 
is je geheugen net een zeef 
ook al heb je rooie haren 
en staan al je tanden scheef 
 
Ook al heb je slechte ogen 
en een hele dikke bril 
ook al heb je een hond 
die maar niet luisteren wil 
 
Je mag er zijn 
wie ik? …ja jij 
je hoort er helemaal bij 
wie ik? …ja jij 
had je zeker niet gedacht 
wie ik? …ja jij 
je hoort er helemaal bij 
wie ik? …ja jij 
 
 



Van A tot Z 

 

A van Almachtig  

B van Bevrijder  

C is van Christus, Gezalfde van God  

D is van Dienaar 

E is van Eeuwig  

F van Formeerder, Hij schiep het heelal  

 

G van Gekruisigd 

H is van Hoeksteen 

I van Immanuël, God is met ons 

J is van Jezus  

K is van Koning  

L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont  

 

Van A tot Z 

bent U de hoogste Heer 

Alfa, Omega en zoveel meer 

oneindig groot 

is ook uw heerschappij 

U bent het einde voor mij 

 

M van Messias  

N is van Ned’rig  

O is van Opstanding 

P van Profeet  

Q van I.Q. onze God is de slimste 

R is van Rots en  

S is van Schild 

 

Van A tot Z…. 

 

T is van Toevlucht, een veilige haven 

U van Uniek 

Verlosser is V 

W is de Weg 

X voor eXtra bijzonder 

IJ voor IJzersterk 

Z van Zoon van God 

 

Van A tot Z…. (2x) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleuren, kleuren allemaal kleuren 
 

Kleuren, kleuren, allemaal kleuren 

rood, oranje, geel, groen, paars en blauw 

God bedacht die prachtige kleuren 

anders was alles zo grijs en grauw 

 

Rood met geel wordt oranje  

blauw met geel wordt groen 

ja, met kleuren kun je  

heel veel dingen doen  

kleur een leuke kleurplaat  

maak een schilderij  

kneed een prachtig beeld met  

mooie kleuren klei 

 

Kleuren, kleuren … 

 

Alles wat God gemaakt heeft  

is door Hem gekleurd 

en door al die kleuren  

word je opgefleurd  

zon en regen samen  

kijk dan eens omhoog  

en zie al die kleuren in de regenboog 

 

Kleuren, kleuren … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


