
 

 

Ga je mee 
Refrein: 
Ga je mee? Zeg niet “nee",  
maar sta op en doe mee. 
Zet je voetstappen in die van mij. 
Volg het spoor en ga door. Of ga jij liever 
voor? 
Hup, kom op, sluit je aan in de rij! 
 
Welke weg wil je gaan? En waar wil je naar-
toe? 
Blijf niet zitten waar je zit, ook al voel je je 
moe. 
 
Refrein 
 
Is de weg soms te lang? Zak je weg in het 
zand? 
Er zijn hobbels op het pad,  
maar ik geef je een hand. 
 
Refrein 
 
Loopt de weg bijna dood?  
Zie je nergens een spoor? 
In de verte wordt het licht:  
gaat de weg daar soms door? 
 
Refrein 
 
Je bent bijzonder 
Je bent bijzonder, o ja,  
Je bent een wonder, ja ja 
Je bent heel speciaal, weet je dat, o ja, ja ja  
Je bent bijzonder, o ja, 
 Je bent een wonder, ja ja 
Je bent een hele grote schat, o ja, ja ja 
 
Soms denk ik ach wat stel ik voor 
Wat stel ik voor 
Ben ik niet een hele grote domoor 
Een banaan, die niemand ziet staan 
ziet staan 
Maar nee, dat is niet waar, luister maar 
 
Je bent bijzonder, o ja,  
Je bent een wonder, ja ja 
Je bent heel speciaal, weet je dat, o ja, ja ja  
Je bent bijzonder, o ja, 
Je bent een wonder, ja ja 
Je bent een hele grote schat, o ja, ja ja 
 
Soms denk ik ach wat stel ik voor 
Wat stel ik voor 
Ben ik niet een hele grote domoor 
Een banaan, die niemand ziet staan 
Ziet staan 

Maar nee, dat is niet waar, luister maar 
 
Je bent bijzonder, o ja,  
Je bent een wonder, ja ja 
Je bent heel speciaal, weet je dat, o ja, ja ja  
Je bent bijzonder, o ja, 
Je bent een wonder, ja ja 
Je bent een hele grote schat 
Je bent een hele grote schat  
Je bent een hele grote schat, o ja, ja ja 
 
Ik wil vandaag alleen maar zingen 
Ik sta op, de dag begint, 
 ik schud mijn benen los 
Haal mijn handen door m’n haar, 
ja ik ga total loss 
Ik kijk eens in de spiegel en geef mezelf een 
compliment 
God heeft mij gemaakt, 
ik ben blij dat Hij mij kent 
  
ik wil vandaag alleen maar zingen ik ben ont-
zettend blij 
de reden is eenvoudig God zorgt altijd voor mij 
ik wil dansen ik wil zwaaien ik wil stampen op 
de grond 
en aan het einde van dit liedje draai ik een 
keer in het rond 
  
Ik sta op, de dag begint, 
ik strek mijn armen uit 
mijn moeder roept:  
nu even niet als ik een liedje fluit 
op mijn bruine boterham strooi ik,  
een berg hagelslag 
Ik geniet van alles om me heen,  
dank U wel voor deze dag 
 
ik wil vandaag alleen maar zingen ik ben ont-
zettend blij 
de reden is eenvoudig God zorgt altijd voor mij 
ik wil dansen ik wil zwaaien ik wil stampen op 
de grond 
en aan het einde van dit liedje draai ik twee-
keer in het rond 
 
ik wil vandaag alleen maar zingen ik ben ont-
zettend blij 
de reden is eenvoudig God zorgt altijd voor mij 
ik wil dansen ik wil zwaaien ik wil stampen op 
de grond 
en aan het einde van dit liedje draai ik een 
keer  
aan het einde van dit liedje draai ik twee keer 
nee aan het einde van dit liedje, draai ik drie 
keer in het rond 
  



 

 

 
Wij zijn hier bij elkaar  
Het is goed om U te prijzen 
U bent het meer dan waard 
Uw goedheid en uw liefde 
zijn ongeëvenaard 
U bent onze grote koning 
de God van het heelal 
U bent meer nog dan geweldig 
en altijd overal 
  
Wij zijn hier bij elkaar  
in uw naam o Heer 
En U bent hier bij ons  
dus wat willen we nog meer 
We zingen, dansen, klappen  
en we buigen voor U neer 
Met alles wat we doen  
geven wij U alle eer 
 
Nee, het valt niet uit te leggen  
het is echt ongekend 
met geen pen is te beschrijven  
hoe prachtig mooi U bent 
En we zien iets van uw schoonheid 
door heel de schepping heen 
U bent werkelijk fantastisch 
zoals U is er maar één 
 
Wij zijn hier bij elkaar  
in uw naam o Heer 
En U bent hier bij ons  
dus wat willen we nog meer 
We zingen, dansen, klappen  
en we buigen voor U neer 
Met alles wat we doen  
geven wij U alle eer 
 
Wij zijn hier bij elkaar  
in uw naam o Heer 
En U bent hier bij ons  
dus wat willen we nog meer 
We zingen, dansen, klappen  
en we buigen voor U neer 
Met alles wat we doen  
geven wij U alle eer 
met alles wat we doen  
geven wij U alle eer  
 
Alle kinderen mogen komen 
Alle kinderen mogen komen,  
er is altijd plaats voor meer, 
want mijn koninkrijk staat open,  
kom maar binnen, roept de Heer. 
Alle kinderen mogen komen 
en ook ik, ik hoor erbij. 
Ik wil dicht bij Koning Jezus wonen,  

in zijn koninkrijk daar ben ik vrij! 
 
Als je klein bent, mag je komen,  
er is altijd plaats voor meer, 
Want mijn koninkrijk staat open,  
kom maar binnen, roept de Heer. 
Als je klein bent, mag je komen,  
en ook jij, jij hoort erbij. 
Kom maar dicht bij Koning Jezus wonen,  
in zijn koninkrijk daar ben je vrij! 
 
Als je groot bent, mag je komen,  
er is altijd plaats voor meer, 
Want mijn koninkrijk staat open,  
kom maar binnen, roept de Heer. 
Als je groot bent, mag je komen,  
en ook jij, jij hoort erbij. 
Kom maar dicht bij Koning Jezus wonen, 
in zijn koninkrijk daar ben je vrij! 
 
Alle kinderen mogen komen,  
er is altijd plaats voor meer, 
want mijn koninkrijk staat open,  
kom maar binnen, roept de Heer. 
Alle kinderen mogen komen  
en ook jij, jij hoor erbij. 
Kom maar dicht bij Koning Jezus wonen,  
in zijn koninkrijk daar ben je vrij! 
Kom maar dicht bij Koning Jezus wonen,  
in zijn koninkrijk daar ben je vrij! 
 
Is je deur nog op slot  
Is je deur nog op slot? 
is je deur nog op slot? 
van je krr, krr, krr 
doe ‘m open voor God 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen  
 
Is je deur nog op slot? 
is je deur nog op slot? 
van je krr, krr, krr 
doe ‘m 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 dat ik mis 
 
Is je deur nog op slot? 
is je deur nog op slot? 
van je krr, krr, krr 
doe ‘m 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 dat ik mis  
 
Is je deur nog op slot? 
is je deur nog op slot? 
van je krr, krr, krr 
doe ‘m open voor God 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen  
 
Is je deur nog op slot? 
is je deur nog op slot? 
van je krr, krr, krr 
doe ‘m open voor God 
 


