
Stap maar in. 

Maak je klaar, stap maar in, 

de boot vertrekt met jou erin. 

Maak je klaar, stap maar in, 

dit wordt een nieuw begin. 

 

Stap maar in, kom erbij, 

de boot vertrekt met jou en mij. 

Stap maar in, kom erbij, 

zing je lied en maak ons blij. 

 

Maak je klaar, stap maar in, 

de zeilen bol met volle wind. 

Maak je klaar, stap maar in, 

er is nog plaats voorin. 

 

Ik maakte een fout. 

Ik maakte een fout. Ik deed het niet zo goed. 

Vergeef me Heer, en leer me hoe het moet. 

 

Het dikke boek. 

Het dikke Boek met mooie verhalen 

vertelt over Jezus en God onze Heer. 

De woorden zijn zacht. Ze doen ons hart stralen. 

Ze leren ons goed te zijn, altijd weer. 

 

Dag lieve Heer, je mag het wel weten 

ik vind die verhalen van Jou heel erg fijn. 

Ik wil ze onthouden en nooit vergeten. 

Ze helpen me lief en eerlijk te zijn 

 



Zie je daar die tafel? 

Zie je daar die tafel?  

Ze is al gedekt met allemaal mooie dingen. 

Zie je daar die tafel?  

Er is plaats genoeg, ik wil een liedje zingen. 

 

Kom maar mee, kom maar gauw,  

want Jezus, Hij houdt van jou. 

Kom maar mee, kom erbij,  

want er is plaats voor jou en mij. 

 

Zie je daar die tafel met brood en wijn?  

Alle vriendjes zijn erbij. 

Zie je daar die tafel? ’t Is hier feest!  

Jezus roept: ‘Kom in de rij!’ 

 

Kom maar mee, kom maar gauw,  

want Jezus, Hij houdt van jou. 

Kom maar mee, kom erbij,  

want er is plaats voor jou en mij. 

 

Zie je daar die tafel?  

Ze staat al klaar voor alle lieve mensen. 

Zie je daar die tafel?  

Ze is ook voor jou. Kom met al je wensen. 

 

Kom maar mee, kom maar gauw,  

want Jezus, Hij houdt van jou. 

Kom maar mee, kom erbij,  

want er is plaats voor jou en mij. 

 



Vertel het aan de mensen. 

Het is voor ons een toffe dag 

dat merk je wel aan onze lach. 

Dag ma, dag pa, dag iedereen, 

we zijn nu door het dolle heen. 

 

Vertel het aan de mensen, het is echt geen geheim: 

Jezus wil voor altijd ons beste vriendje zijn. 

Vertel het aan de mensen, het is echt geen geheim: 

Jezus wil voor altijd ons beste vriendje zijn. 

 

We zijn heel fier, we vinden ’t fijn 

dat wij vandaag het feestbeest zijn. 

Vier met ons mee. Dat maakt ons blij. 

Een grote vriendengroep zijn wij. 

 

Vertel het aan de mensen, het is echt geen geheim: 

Jezus wil voor altijd ons beste vriendje zijn. 

Vertel het aan de mensen, het is echt geen geheim: 

Jezus wil voor altijd ons beste vriendje zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ik wil zingen. 

Ik wil zingen, ik wil springen,   

ik wil dansen voor de Heer.  

Ik wil zingen, ik wil springen,  

ik 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!  

  

Ik wil zingen, ik wil springen,   

ik wil dansen voor de Heer.  

Ik wil zingen, ik wil springen,  

ik hou van Jezus, meer en meer.  

 

Jij bent blij en ik ben blij.  

Ja, wij zijn blij !  

Jezus is bij mij !  

Bedankt voor deze dag  

en al wat komen mag !  

 

Ik wil zingen, ik wil springen,   

ik wil dansen voor de Heer.  

Ik wil zingen, ik wil springen,  

ik hou van Jezus, meer en meer.  

  

  

 


