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De Bouwplaats 
 

Een architect, elektricien, een schilder, 
timmerman, 
ze bouwen aan een huis, 
ze maken er iets van. 
Zo heeft de Here God voor mij        en jou 
ook een prachtig plan                     o wauw! 
waaraan ik met Hem samen bouwen kan. 
 

Hij weet precies wie ik ben. 
De Here God alleen 
kent me helemaal van top tot teen. 
Ik vertrouw me toe aan Hem 

Kom binnen, kom binnen 
 

 

Kom binnen, kom binnen.  
Het feest gaat beginnen. 
Kom gauw, kom gauw. We wachten op jou. 
Wij willen vertellen, aan groot en aan klein 
Dat Jezus jouw Helper en Koning wil zijn 
 

Kom binnen, kom binnen.  
Het feest gaat beginnen. 
Kom gauw, kom gauw. We wachten op jou! 
 

Ik neem even de tijd 
 

Ik neem even de tijd om met U te  
praten, even met U alleen. 
Ik neem even de tijd om bij U te zijn, Heer, 
niemand om me heen. 
 

Ik neem even de tijd om naar U te  
luist’ren en stil te zijn voor U. 
Ik neem even de tijd om Uw stem te  
horen, Heer, ik luister nu. 
 

Refrein: Spreek Heer, ik luister, 
 uw dienstknecht hoort. 
 Spreek Heer, ik luister, 
 ik luister naar uw Woord. 
 

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. 
 

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. 
 Refrein 
 

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. 
 

 Refrein  
 

Juich, doe mee allemaal  
 

Refrein: 
Juich, doe mee allemaal 
Jubel, geef je helemaal 
juich voor God de Heer  
Juich, doe mee allemaal 
Jubel, geef je helemaal 
juich voor God de Heer 
en geef Hem alle eer. 

 

Hij maakte ons 
wij horen bij Hem 
de Herder die ons leidt. 
De Heer is goed 
zijn liefde en trouw 
duren voor altijd. 

 

Refrein 
 

Zeg het hardop, de Here is God 
ja ik hoor bij Hem 
waar je ook bent looft God 
prijst Zijn naam 
eer Hem met je stem 

 

Refrein (2x) 
 

Is je deur nog op slot 
 

Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? 
Van je krr krr krr doe hem open voor God. 
Want de Heer wil bij je wonen,  
en dan ben je nooit alleen. 
 

Je hart is net een huisje waar het gezellig is 
Maar ’t is er nog zo donker, er is iets wat ik mis. 
Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? 
Van je krr krr krr doe hem open voor God. 
Want de Heer wil bij je wonen,  
en dan ben je nooit alleen. 
 

 



 

Elke huis heeft zijn bouwer 
 

Elk huis heeft zijn bouwer. (3x) 
Maar God is de bouwer van alles, alles,  
alles, alles, alles! 

Ja is ja!  
 

Refrein: 
 

Ja is ja, nee is nee.  
Beloofd is beloofd: 
Jezus wil je helpen als jij in Hem gelooft. 
Ja is ja, nee is nee.  
Beloofd is beloofd: 
Jezus wil je helpen als jij in Hem gelooft. 
 

Hij is een God van liefde,  
Hij houdt heel veel van jou. 
Hij zal je nooit verlaten, 
want Hij is altijd trouw. 

 

Refrein 
 

Ook wij moeten dit leren 
om altijd trouw te zijn 
en doen wat we beloven, 
dat geldt voor groot en klein. 

 

Refrein 
 

Groot en geweldig 
 

Na na na na na na 
 

God heeft ons zijn woord gegeven 
het begint bij Genesis 
en tot en met Openbaring 
zie je wie en wat Hij is 
't Is niet altijd even simpel 
soms begrijp je 't niet meteen 
maar zijn liefde klinkt  
door heel de bijbel heen  
 

Hij is groot en geweldig 
goed voor iedereen 
geeft ons elke dag zijn liefde  
Hij is altijd om ons heen 
en wij willen Hem kennen  
elke dag steeds meer  
en wij zullen Hem prijzen 
want Hij is de hoogste Heer 
 

Na na na na na na 
 

God heeft ons zijn trouw bewezen 
dwars door de geschiedenis 
en we mogen gaan ontdekken 
hoe fantastisch goed Hij is 
Hij zal doen wat Hij beloofd heeft 
en Hij laat ons nooit alleen 
Ja, zijn liefde klinkt  
door heel de bijbel heen  
 

Hij is groot en geweldig ... (3x) 
 

Na na na na na na 

Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin 
 

Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin; 
God houdt van jou! 
Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin; 
God houdt van jou! 
 

Hij kent je als je blij bent;  
Hij kent je als je baalt 
Hij kent je als je droevig bent; 
Hij kent je als je straalt. 
Het geeft niet of je knap bent; 
Het geeft niet wat je doet; 
God houdt van jou! 
Hij is vol liefde. God houdt van jou! 

 
 

Onze Vader 

Onze Vader die in de helemelen zijt,  
Uwe naam Worde geheiligd. Uw koninkrijk kome,  
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons 
onze schulden; gelijk ook wij aan anderen vergeven. 
En leidt ons niet in verzoeking maar verlos ons van de 
boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de 
heerlijkheid in eeuwigheid. 
Amen.
 

 

God kent jou 
 

God kent jou vanaf het begin. Helemaal van buiten en 
van binnenin. Hij kent al je vreugde en al je verdriet. 
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.  
 

En weet je wat zo mooi is; bij Jezus voel je je vrij om 
helemaal jezelf te zijn, want Hij houdt van jou.  
Ja, Hij houdt van jou. Ja, Hij houdt van jou en mij. 
 

God kent jou vanaf het begin. Helemaal van buiten en 
van binnenin. Hij kent al je vreugde en al je verdriet.  
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. 2x 
 


