
Liedlijst Startpunt rood groep 3 en 4
Week  1
Alles Wordt Nieuw, deel 2
https://www.youtube.com/watch?v=C2rh9
VDcDEg
Klein, klein  kindje,
Je leven loopt gevaar.
Ik maak een biezen mand
en morgen is het klaar.

Klein, klein kindje,
dit mandje wordt een boot
Daarmee moet jij gaan varen
op leven of op dood.

Klein, klein kindje,
ik zet je tussen het riet.
Wie weet gebeurt het wonder
dat de prinses je ziet.

Klein, klein kindje,
als de prinses jou vindt,
dan gaat je boot niet onder
jij bent een koningskind.

Week 2
Opwekkingsliederen voor kinderen, deel 1
https://www.youtube.com/watch?v=fKVzs
AYondk
Gewoon maar een knecht,
zo wil ik zijn, zo wil ik zijn voor U.
Eenvoudig en echt, U de Heer, ik de
knecht,
zo wil ik zijn voor U.

Gewoon maar een knecht,
zo wil ik zijn, zo wil ik zijn voor U.
U dienen als Heer,
niets minder, niets meer,
zo wil ik zijn voor U.

Gewoon maar een knecht,
zo wil ik zijn, zo wil ik zijn voor U.
Ik meen het oprecht:
Heer, doen wat U zegt,
zo wil ik zijn voor U.

Week 3
Opwekking voor kinderen, deel 8
http://www.youtube.com/watch?v=7uPIoZ
gLZ5Y
Refrein:
In Uw nabijheid
daar wil ik zijn,
want heel dicht bij U,
daar is het fijn.

U kent mijn tranen,
al mijn verdriet.
U weet het
ook al begrijp ik het niet.

(refrein)
In Uw nabijheid
daar wil ik zijn,
want heel dicht bij U,
daar is het fijn.

U geeft mij vrede,
U geeft mij kracht.
U bent het licht
in de donkere nacht.

(refrein)
In Uw nabijheid
daar wil ik zijn,
want heel dicht bij U,
daar is het fijn.

U bent mijn Vader
die ik vertrouw,
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U bent mijn God
waar ik zo veel van hou,
waar ik zo heel veel van hou.

Week 4
Alles wordt nieuw, deel 2
https://www.youtube.com/watch?v=pT8T
YWXcVYs
Zo maar te gaan met een stok in je hand;
zonder te weten
wat je zult eten.
Zo maar te gaan met een stok in je hand;
eindeloos ver is 't beloofde land.

Zo maar te gaan, wordt het leven of dood?
Altijd maar banger,
duurt het nog langer?
Zo maar te gaan, wordt het leven of dood?
In de woestijn worden kinderen groot.

Zo maar te gaan, met Zijn woord als
bewijs,
altijd maar lopen,
altijd maar hopen.
Zo maar te gaan met Zijn woord als
bewijs;
straks wonen wij in een paradijs.

Week 5
Liedjes voor kinderen, Elly en Rikkert,
deel 1
https://www.youtube.com/watch?v=g-1my
LkaH0A
Here der Heren
Koning der Koningen
U wil ik eren
U wil ik lofzingen
Rots aller eeuwen
U bent mijn vesting
Mijn vaste burcht
Bij wie ik schuil

Eer aan de Vader
Die alle dingen schiep
Eer aan de Zoon
Die mij tot leven riep
Eer aan de Geest
U maakt ons samen één
U alleen

U heb ik lief

Halleluja...

Week 6
Opwekkingsliederen voor kinderen deel 8
http://www.youtube.com/watch?v=-x25Vc
yGXLY
Hé, luister mee naar een nieuw verhaal
Een nieuw verhaal uit het boek van God
Hé, luister mee naar een nieuw verhaal
Een nieuw verhaal uit het boek van God

Net zoals je elke dag je boterhammen eet
En je dat toch zeker niet een dag of drie
vergeet
Zo is het met het lezen van het boek van
onze Heer
Je kunt er veel van leren en ze groeien
telkens weer

Hé, luister mee naar een nieuw verhaal
Een nieuw verhaal uit het boek van God
Hé, luister mee naar een nieuw verhaal
Een nieuw verhaal uit het boek van God

Week 7
Opwekkingsliederen voor kinderen, deel 3
Staat op: Kom en zie en Een boom vol
liedjes deel 3
Eén is God alleen
Twee is het allereerste mensenpaar
Drie is de Vader, de Zoon en de Geest
Vier de seizoenen van het jaar
Vijf zijn de broden die de Heer verdeelde
Zes stenen vaten waarin water werd tot
wijn
Zeven dagen om de Heer te danken
'k Ben zo blij dat ik zijn kind mag zijn
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Eén is God alleen
Twee stenen tafelen die Hij Mozes gaf
Drie zijn de vaderen van Israël
Vier dat is vijf met één eraf
Vijf gladde stenen in de hand van David
Zes zijn de dagen waarin God de wereld
schiep
Zeven de rustdag die Hij gaf voor iedereen
En één is God alleen

Week 8
Alles wordt nieuw deel 2, lied 27
O lieve Heer ik ben zo blij
De duisternis verdween
De donkere nacht is weer voorbij
Uw licht staat om mij heen

Dank dat ik voor uw aangezicht
De lieve lange dag
Met alle zorgen van het licht
Steeds bij u komen mag

O lieve Heer ik ben zo blij
Dat u mij steeds omringt
U bent niet ver u bent dichtbij
Dichtbij elk mensenkind

Week 9
Uit map startpuntmap week 9
Twaalf verkenners gingen naar Kanaän.
Tien waren dom, twee waren wijs.
Wat gingen zij daar doen in Kanaän?
Tien waren dom, twee waren wijs.
Tien zagen reuzen, van die forse; anders
zagen druiven trossen.
Twee die zagen God in Kanaän.
Tien waren dom, twee waren wijs.

Week 10
Liederen Dankdag

Week 11
Liederen Dankdag

Week 12
Tekst en muziek: Elly Zuiderveld-Nieman
http://www.youtube.com/watch?v=4qzy7V9
ffb4

Dit is het lied van Gideon
en hoe hij van de Midjanieten won
Het begon met een engel
Die hem heeft verteld:
Gideon je bent een dappere held

Geen held op sokken geen twijfelaar
Geen watje wezel of weifelaar
Want wie met de Heer op weg wil gaan
Die wordt een dappere held van nu af aan

En Gideon zei: ik zal gaan - misschien
Maar laat me dan eerst een teken zien
Toen deed God het wonder
Met de schapenvacht
En Gideon riep: U hebt alle macht

Dus hij zocht een leger bij elkaar
Maar God zei: genoeg!
Stop het zoeken maar
En ieder die bang is voor geweld
Die mag naar huis voor hij wordt geveld

Ik wil geen held op sokken geen twijfelaar
Geen watje wezel of weifelaar
Maar wie met Mij op weg wil gaan
Die wordt een dappere held van nu af aan

Toen vluchtte het allergrootste deel
Maar de Heer zei:
Het zijn er nog veel te veel
Alleen wie water slurpen uit hun hand

Startpunt rood liedlijst groep 3 en 4     2022-2023

http://www.youtube.com/watch?v=4qzy7V9ffb4
http://www.youtube.com/watch?v=4qzy7V9ffb4


Die heb ik nodig daarmee red ik het land
Dus Gideon koos driehonderd slurpers uit
Gaf ze een hoorn en een fakkel
In een lege kruik
En ze wonnen de strijd zoals was
voorspeld
En ieder van hen werd een dappere held
Geen held op sokken gen twijfelaar
Geen watje wezel of weifelaar
Want wie met de Heer op weg wil gaan
Die wordt een dappere held van nu af aan

Dus ben jij niet bekend berucht of beroemd
Of word je op school
Soms een eitje genoemd
Denk dan: het gaat niet om macht of geld
Maar wie op God vertrouwt
die wordt een dappere held

Geen held op sokken geen twijfelaar
Geen watje wezel of weifelaar
Want wie met de Heer op weg wil gaan
Die wordt een dappere held van nu af aan

Week 13
http://www.youtube.com/watch?v=wq0ADi
hbQ9k
Hij was sterk, stoer en dapper
maar mocht niet naar de kapper
dat had God zo bedacht
want dat lange haar
het klinkt misschien wat raar
was een teken van zijn kracht

Hij moest Israël bevrijden
door de vijand te bestrijden
en zelfs met een ezelskaak
sloeg hij er flink op los
duizend man was toen de klos
want elke klap was raak

Simson, Simson, held van Israël
elke Filistijn die kende hem wel
Simson, Simson, bijzonder gevreesd
er is nog nooit een man zo sterk als hij
geweest

Hij was sterk, stoer en dapper
maar ook een oelewapper

hoe kon dat toch bestaan?
dan liet hij zich verleiden
door Filistijnse meiden
dit kon zo niet verder gaan

en zo kon het toch gebeuren
want Delila bleef maar zeuren:
hij werd van zijn haar beroofd
al zijn kracht was hij nu kwijt
en hij had ontzettend spijt
als haren op zijn hoofd

Simson, Simson, held van…..

sterk van buiten, zwak van binnen
je snapt niet hoe dat kan
en toch gebruikte God hem voor Zijn plan

Simson, Simson, held van…..(3x)

Week 14
Opwekkingsliederen voor kinderen, deel 7
http://www.youtube.com/watch?v=yOdOos
1LCfU
Soms dan hoor je mensen zeggen:
'Wat heeft bidden nu voor zin?'
Denk je dat God naar je luistert,
daar geloof je toch niet in?
Daar geloof je toch niet in!

Maar gelukkig mag ik weten,
als ik echt en heel oprecht
met de Here God ga praten,
luistert Hij naar wat ik zeg,
luistert Hij naar wat ik zeg.

In de bijbel staat geschreven,
dat de Heer aan ons wil geven
al het goede van zijn koninkrijk.
Hij wil als een vader zorgen.
Ied're avond, ied're morgen
staat Hij met zijn liefde voor ons klaar.

En daarom bidden wij, vragen wij,
bidden wij in de naam van Jezus.
Bidden wij, vragen wij,
bidden wij in de naam van Jezus de Heer.
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Week 15
Liedboek voor de kerken lied 473: 2 en 3
Liedboek 912: 2 en 3
2. Neem mijn handen, maak ze sterk
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak, dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

3. Neem mijn stem, opdat mijn lied,
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

Week 16
Liederen kerstviering

Week 17
Liederen kerstviering

Week 18
Liederen kerstviering

Week 19
Liedboek 935
https://www.youtube.com/watch?v=TQkFz
rLLPZ0
1 Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

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

Week 20
https://www.youtube.com/watch?v=hHbFt
1caxA0
Marcel & Lydia Zimmer
De Heer is mijn herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust

en Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg die ik moet gaan
De Heer is mijn herder

Al ga ik door een donker dal
ik hoef niet bang te zijn
Ik weet dat U mij bij zult staan
U bent heel dicht bij

Want wat mij ook wordt aangedaan
U helpt mij telkens weer
U geeft mij wat ik nodig heb
en nog zoveel meer

Uw goedheid en uw liefde, Heer
volgen mij altijd
En ik mag heel dicht bij U zijn
tot in eeuwigheid

Week 21
https://www.youtube.com/watch?v=QVL3bLm
Zw_g

Opwekkingsliederen voor kinderen, deel
10
Komt, laat ons zingen vandaag,
zingen vandaag,
Zingen tot de eer van God.
Komt, laat ons zingen vandaag
zingen vandaag,
zingen tot de eer van God.
(klappen, dansen, prijzen, bidden)

Week 22
Elly en Rikkert, Een boom vol liedjes deel
2
https://www.youtube.com/watch?v=qOofb
G0_ypY
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Tot zevenmaal zeventig maal
Vergeef ik een ander zijn schuld
Tot zevenmaal zeventig maal
De Heer heeft met mij ook geduld

Week 23
God is mijn toevlucht
Opwekkingsliederen voor kinderen 13

https://www.youtube.com/watch?v=fdzJ9o
G6IOE
God is een toevlucht
God is een sterkte
‘n Hulp in benauwdheid
altijd maar weer
God is een schuilplaats
God is een vesting
God is mijn Vader
God is de Heer.

U bent mijn toevlucht
U bent mijn sterkte
‘n Hulp in benauwdheid
altijd maar weer,
U bent mijn schuilplaats
U bent mijn vesting
U bent mijn Vader
U bent mijn Heer.

Week 24
Elly en Rikkert, liedjes voor kinderen deel
1
Als je Bidt • Elly & Rikkert - Bing video
Als je bidt zal Hij je geven
Als je klopt aan de deur
Zal Hij opendoen
Als je zoekt dan zul je 't vinden
Halleluja

Halleluja, halleluja, halleluja

Als je de Vader vraagt om een brood
Geeft Hij je zeker nooit een steen

Al je gebeden klein of groot
heus Hij vergeet er niet één

Als je bidt...

Halleluja, halleluja, halleluja

Als je Mijn Vader iets wilt vragen
Vraag in Mijn naam Ik zal het doen
Ik ben met je alle dagen
Ik ben dezelfde als toen

Als je bidt

Halleluja, halleluja, halleluja

Week 25
Opwekkingsliederen voor kinderen 104
https://www.youtube.com/watch?v=aRNiA
J-je3A
Buig voor de Heer.
Buig voor zijn aangezicht.
Buig voor de troon van
onze God.
Buig voor de Heer.
Buig voor zijn aangezicht.
Buig voor de troon van
onze God.

Want Hij is Heer der Heren.
Hij is de Rots van ons bestaan.
Ik loof Hem.
Hij is groot en machtig in zijn werk.
Hem verhogen wij.

Week 26
Liedboek 288
https://www.youtube.com/watch?v=nNBRf
8-w0fU
Goedemorgen, welkom allemaal.
Ik met mijn en jij met jouw verhaal.
Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn
Alles mag er zijn.

God, ik vraag u, kom in onze kring
Wees er bij, wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en u met uw verhaal
verteld in mensentaal
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Week 27
Elly en Rikkert, Samen
https://www.youtube.com/watch?v=PmE5
1e5Yqhw
Al ligt de hele stad aan stukken
Met zware stenen sjouwen wij
De God des hemels zal 't doen lukken
En daarom bouwen wij Jeruzalem
Zoals Nehemia, zoals Nehemia

Al heeft de vijand ons geslagen
Al zijn er gaten in de muur
Wij werken samen alle dagen
Wij zullen slagen op den duur

Al ligt de hele stad aan stukken
Met zware stenen sjouwen wij
De God des hemels zal 't doen lukken
En daarom bouwen wij Jeruzalem
Zoals Nehemia, zoals Nehemia

Al wil de vijand ons verhinderen
Al lacht hij: dat is veel te zwaar
Wij bouwen samen met Gods kinderen
En het komt voor elkaar

Al ligt de hele stad aan stukken
Met zware stenen sjouwen wij
De God des hemels zal 't doen lukken
En daarom bouwen wij Jeruzalem
Zoals Nehemia, zoals Nehemia

Week 28
Ja is ja!
Opwekkingsliederen voor kinderen, deel
10
http://www.youtube.com/watch?v=7GNVst
NbFLE
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

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

Refrein

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

Week 29
Liederen Biddag

Week 30
Liederen Biddag

Week 31
Elly en Rikkert, Liedjes voor kinderen
deel 4
https://youtu.be/AZWWrB-tVV4
Kleine ezel uit de stal
Strek je beentjes vlug
't Is de Heer die komen zal
Hij klimt op je rug

Hij is Heer - Hosanna (8x)
Hosanna voor de Heer - Ia

Kleine ezel uit de stal
Stap maar stevig door
Hoor de kinderen zingen al
In een vrolijk koor

Hij is Heer - Hosanna (8x)
Hosanna voor de Heer -Ia

Kleine ezel uit de stal
Wat een blijde dag
't Is de Koning van 't heelal
Die je dragen mag

Hij is Heer - Hosanna (8x)
Hosanna voor de Heer – Ia
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Week 32
Liederen paasviering

Week 33
Liederen paasviering

Week 34a
Liederen paasviering

Week 34b
Lieve Heer Jezus
Zingen maakt blij, Jan Visser
Lieve Heer Jezus. Ridderkerkse
Kinderkoren vanuit Schiedam. - Bing
video
Lieve Heer Jezus, u wil ik kennen,
graag wil ik weten wie u bent.
Lieve Heer Jezus, u wil ik kennen,
u wil ik kennen meer en meer.
Lieve Heer Jezus, trouwe Heer.

U weet waar ik zit en u weet waar ik sta,
zelfs in ’t donker van de nacht,
u ziet mij op school en waarheen ik ook ga,
u houdt over mij de wacht.

Lieve Heer Jezus, u wil ik eren,
ik wil eerbiedig voor u zijn.
Lieve Heer Jezus, u wil ik eren,
u wil ik eren meer en meer.
Lieve Heer Jezus, trouwe Heer.
Ben ik vrolijk of kwaad of heb ik verdriet,
‘k mag schuilen in uw hand.
Ook als ’t moeilijk wordt weet ik dat u mij
ziet,
dat gaat boven mijn verstand

Lieve Heer Jezus, u wil ik eren,
ik wil eerbiedig voor u zijn.
Lieve Heer Jezus, u wil ik eren,
u wil ik eren meer en meer.

Lieve Heer Jezus, trouwe Heer.
Lieve Heer Jezus, trouwe Heer

Week 35
http://www.youtube.com/watch?v=_lXXX
zY2t3w
Elly & Rikkert
Staat op: Samen, Een boom vol liedjes
(deel 1), Voor de allerkleinsten (deel 2)
Op een dag zei God tegen Jona
Luister goed:
Jona, Jona, ga naar Ninevé
Jona, Jona, ga naar Ninevé
Maar Jona die zei 'nee
Ik wil niet naar die nare stad
De mensen daar die kunnen me wat'
Zei Jona en hij ging op pad
Tot hij een schip gevonen had
Dat voer naar Tarsis over zee
Maar niet naar Ninevé

Jona, Jona, ga naar Ninevé
'Ik wil niet'
Jona, Jona, ga naar Ninevé
Maar God ging met hem mee
Hij stuurde 't schip in een orkaan
En de mensen riepen 'Wij vergaan'
En ach, het lot wees Jona aan
Die zei 'Ik heb wat doms gedaan
Ik wou niet luisteren naar Gods woord
Gooi mij maar overboord' Plons!

Jona, Jona, ga naar Ninevé
Jona, Jona, ga naar Ninevé
Maar daar zwom een vis in zee
Die lustte Jona al te graag
Drie dagen zat hij in zijn maag
Daar riep hij 'Heer, U zij geloofd
Ik zal doen wat ik heb beloofd'
En de vis zwom pijlsnel naar het strand
En spuugde hem aan land

Jona, Jona, ga naar Ninevé
'Ik wil wel'
Jona, Jona, ga naar Ninevé
'Ik ga al'
Jona, Jona, ga naar Ninevé
'Ik ga naar Ninevé'
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Week 36
Elly en Rikkert, Liedjes voor kinderen
deel 4
https://www.youtube.com/watch?v=FQ23g
WbRvaM
Elk oog zal Hem zien
Als Hij komt
Op de wolken op de wolken
Elk oog zal Hem zien als Hij komt
Met macht en majesteit

Halleluja zingt de Here een nieuw lied
Hij si bij ons
Hij is bij ons
Halleluja zingt de Here een nieuw lied
Hij is bij ons voor altijd

Hij brengt al Zijn kinderen thuis
Op de wolken op de wolken
Hij brengt al Zijn kinderen thuis
In 't huis van heerlijkheid

Halleluja zingt de Here een nieuw lied
Hij is bij ons
Hij is bij ons
Halleluja zingt de Here een nieuw lied
Hij is bij ons voor altijd

Week 37
Opwekkingsliederen voor kinderen deel 5
https://www.youtube.com/watch?v=0hXHvG9
hnqI

Refrein:
Liefde, blijdschap, vrede,
goedheid en ook trouw.
Wil de Heer je leren,
door de Heil'ge Geest in jou. 

Het is vaak moeilijk
om goed te doen.
En echt voor God te leven.
Daarom heeft de Heer
als hulp voor ons
zijn Heil'ge Geest gegeven.

Refrein:
Liefde, blijdschap, vrede,
goedheid en ook trouw.
Wil de Heer je leren,

door de Heil'ge Geest in jou.
Waar je ook bent
of wat je ook doet.
Hij wil je steeds weer leren.
Om door je hele doen
en laten heen
de Vader te vereren.

Refrein:
Liefde, blijdschap, vrede,
goedheid en ook trouw.
Wil de Heer je leren,
door de Heil'ge Geest in jou. 

Wanneer Gods Geest
je leven leidt.
Dan zul je pas gaan merken.
Dat zijn aanwezigheid
je vrede geeft,
en altijd zal versterken.

Week 38
Liedjes voor kinderen, Elly en Rikkert
https://www.youtube.com/watch?v=AuPv
UckUg20
Vertel het aan de mensen,
Wie liefde heeft – Jezus!
Vertel het aan de mensen,
Wie vrede geeft – Jezus!
Vertel het aan de mensen,
Dat Jezus leeft.
Vertel het aan de mensen.

Want iedereen moet weten,
Wie liefde heeft – Jezus!
Want iedereen moet weten,
Wie vrede geeft – Jezus!
Want iedereen moet weten
Dat Jezus leeft.
Iedereen moet weten.

Week 39
Psalm 100:1
Juich, aarde, juicht alom den HEER,
dient God met blijdschap, geeft Hem eer!
Komt, nadert voor Zijn aangezicht,
zingt Hem een vrolijk lofgedicht.
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Week 40
Opwekkingsliederen voor kinderen
https://www.youtube.com/watch?v=JmRq
wQaQSgE
Sta 's even op als je Jezus liefhebt.
Sta 's even op als je van Hem houdt.
Laat eens merken, laat eens merken
dat je van Hem houdt.
 
Geef elkaar de hand als je Jezus liefhebt.
Geef elkaar de hand als je van Hem houdt.
Laat eens merken, laat eens merken
dat je van Hem houdt.
 
Draai eens even rond als je Jezus liefhebt.
Draai eens even rond als je van Hem
houdt.
Laat eens merken, laat eens merken
dat je van Hem houdt.
 
Spring eens in de lucht als je Jezus
liefhebt.
Spring eens in de lucht als je van Hem
houdt.
Laat eens merken, laat eens merken
dat je van Hem houdt.
 
Ga eens even zitten als je Jezus liefhebt.
Ga eens even zitten als je van Hem houdt.
Laat eens merken, laat eens merken
dat je van Hem houdt.

Week 41
https://www.youtube.com/watch?v=nu_o2
4L6GMU
'k Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.
Want in Zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
Zijn vrede woont in mij.
'k zie naar Hem op en 'k weet:
Hij is mij steeds nabij.
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