
Zingen voor de dienst – zondag 27 september  
  
Kleuren, kleuren  
Refrein:  
Kleuren, kleuren, allemaal kleuren  
rood, oranje, geel, groen, paars en blauw  
God bedacht die prachtige kleuren  
anders was alles zo grijs en grauw  
  
Refrein  
  
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 kleurenklei  
  
Refrein  
  
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  
  
Refrein  
  
Jona  
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 gevonden 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  
'Ik wil niet'  
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 naar Ninevé'  
  
King of kings and Lord of lords  
King of kings and Lord of lords, glory hallelujah  
King of kings and Lord of lords, glory hallelujah                         4X  
Jesus, Prince of Peace, glory hallelujah  
Jesus, Prince of Peace, glory hallelujah        
 
U bent heilig  
Mannen   Vrouwen  
U bent heilig  – U bent heilig  
U bent machtig –  U bent machtig  
U bent waardig –  U bent waardig  
Eer en ontzag  –  Eer en ontzag  
Ik wil volgen  –  Ik wil volgen  
Ik wil luist’ren  –  Ik wil luist’ren  
Van U houden  –  Van U houden  
Iedere dag  – Iedere dag  
 
Refrein:  
Mannen   Vrouwen  
Ik wil zingen  –  U die koning bent  
En juichen  – en de hoogste Heer  
In aanbidding  –  U de machtige  
mij buigen  –  Kwam op aarde neer  
U de Heer  –  Als Emannuel  
aller Here  –  God zal met ons zijn  
U mijn God  –  Als het Lam van God  
Wil ik eren  –  Zo volmaakt en rein  
Ik wil zingen  –  U die leven geeft  
En juichen  –  Mij bevrijding bracht  
In aanbidding  – En voor eeuwig leeft  
mij buigen  –  U hebt alle macht  
U de Heer  –  U de Alfa, Omega  
aller Here  –  Eens zal ik U zien  
U mijn God  –  U mijn Meester, Messias,  
Wil ik eren  –  Verlosser en Vriend  
(Mannen en vrouwen samen)  
U bent mijn Vredevorst, en ik leef alleen voor U! 



  
Jezus is de goede herder  
Jezus is de goede herder  
Jezus Hij is overal  
Jezus is de goede herder  
Brengt mij veilig naar de stal  
  
Als je 's avonds niet kunt slapen  
Als je bang in 't donker bent Denk dan eens al die schapen  
Die de Heer bij name kent  
  
Jezus is de goede Herder  
Jezus hij is overal  
Jezus is de goede Herder  
Brengt mij veilig naar de stal  
  
En wanneer je soms alleen bent  
En je hart is vol verdriet  
Denk dan aan de goede Herder  
Hij vergeet Zijn schaapjes niet  
  
Jezus is de goede Herder  
Jezus Hij is overal  
Jezus is de goede herder  
Brengt mij veilig naar de stal  
 
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  
  
Refrein:  
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  



 
Refrein  
  
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  
  
Refrein  
 


