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DECOR 

Vreugde en kleuren vormen de rode draad doorheen de viering. Zorg voor veel kleur! 

MOGELIJKHEDEN 

o Als voortaak kan je de kinderen gebedsvlaggetjes laten maken. Deze kan je in de 

kerk of in de gebedsruimte hangen. 

o Aansluitend bij het evangelie kan je tien munten, (10 maanden, 10 kleuren – zie 

bijlage) uitknippen, ophangen, inkleuren, een afbeelding op plaatsen gelinkt aan 

een woord. Bijvoorbeeld: op elke munt een woord (10 kernwaarden/gedachten) 

plaatsen ‘die niet verloren mogen gaan’ tijdens het schooljaar. Een alternatief is de 

tien munten te vervangen door kralen. Hiermee kan je een kralenketting of een 

wonderketting maken. Wil je een grote kralenketting maken?   Dit kan zeker met 

piepschuimballen. Er bestaan ook piepschuimballen die je kan openen. Hier kan je 

een voorwerp instoppen als verwijzing naar het maandthema of je kan de 

maandsymbolen gebruiken. 

o Op het einde van de viering is er een zegening van de kleurtjes. Hiervoor kan je 

elke klas een kleurdoos laten meebrengen. 

o Je kan de kinderen en leerkrachten vragen om een T-shirt in een bepaalde kleur 

aan te doen (per klas een andere kleur). Na de viering kan je op het plein of de 

speelplaats een ‘kleurendans’ doen. 

o Naast het altaar een schildersezel met een poster van het jaarthema en 10 

gekleurde verfpotten plaatsen. Op de verfpotten kan je het woord of het symbool 

van de maand kleven.  

o Verder kan je ook werken met ballonnen, tegels (kleurenmozaïek) of een 

lappendeken. 

o Je kan het altaar versieren met gekleurde bloempotten. Op elke bloempot kan je 

een letter van het jaarthema of de woorden ‘Oh My God’ schilderen. 

AANDENKEN 

Voor elk kind:  

o Een kralensnoer maken met 10 kralen (verwijzend naar de 10 munten) om rond de 

pols te dragen. De 10 kralen (10 verschillende kleuren – naar de 10 kleuren uit 

Leeftocht dit jaar) kunnen in 1 keer overhandigd worden, maar misschien ook op 

belangrijke momenten in het schooljaar telkens 1 kraal erbij …  

Voor elke klas:  

o een kleurdoos met op de bovenkant het logo. De kleurdoos kan een plaatsje 

krijgen in de godsdiensthoek.  

o Een kralenketting met 10 kralen in 10 verschillende kleuren. Elke maand komt er 

een kraal bij. 

o Je kan elk kind een kleurpotlood geven. 

 

 

Dit zijn impulsen voor een startviering. Pas deze gerust aan naar de context van je 

school. Je kan ze gebruiken voor een klascelebratie, een gebedsviering of een 

eucharistieviering. 
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WELKOM EN KRUISTEKEN 

 

Welkom en Kruisteken 1 

 

Voorganger 1 

Beste allemaal, van harte welkom in deze viering. We zijn klaar voor een kleurrijk jaar. 
Ieder van ons heeft een eigen kleur. Ieder van ons schittert als een parel. Samen vormen 
we een mooi gekleurde ketting. Iedereen hoort erbij. Laten we dit vieren in de naam van 
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 

 

Voorganger 2 

Beste allemaal, van harte welkom. Dit schooljaar maken we samen een grote mozaïek van 
kleuren. Al de kleuren passen mooi naast elkaar. Elke kleur telt mee en ieder draagt zijn 
tintje bij. Kleuren maken ons blij! Dit willen we vieren in de naam van de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest. Amen. 

 

Voorganger 3 

Beste allemaal, van harte welkom in deze viering. Wat word ik blij als ik al de kleuren zie! 
(voorganger houdt een grote smiley voor zijn/haar gezicht) Kleuren brengen zoveel 
vreugde! Ik zet alvast mijn kleurdoos klaar, want dit wordt een kleurrijk jaar in de naam 
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 

 

Voorganger 4 

Beste allemaal, van harte welkom in deze viering vol kleur en vreugde. We maken van dit 
schooljaar een kleurenfeest in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
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INLEIDING VAN DE VIERING: SFEERSCHEPPING 

 

Sfeerschepping 1 – Schooljaar vol kleuren 

➢ Je kan dit ook als eerste lezing gebruiken of verspreiden over de viering.  

  

Uit deze voorstellen kan je kiezen of combineren.  

o Elf kinderen brengen 10 munten aan (op de voorkant zie je de kleur van de maand  

en op de achterkant het maandpunt). Dit sluit mooi aan bij het evangelieverhaal. 

o Elf kinderen brengen gekleurde parels aan en maken een kralenketting (ketting van 

verbondenheid). Deze kralenketting komt op het altaar.  

o Elf kinderen brengen een ballon in de kleuren van de jaargang naar voor.  

o Elf kinderen brengen gekleurde tegels aan en maken een kleurenmozaïek  

o Elf kinderen brengen verschillende lappen stof aan voor het lappendeken.  

o Elf kinderen brengen gekleurde bloempotten, 11 gekleurde paraplu’s,  

11 kleurenmonstertjes, 11 gekleurde bloemen, … 

 

Voorganger  

God, wat zijn er zoveel mooie kleuren om te delen.  

Kleuren geven vreugde, hoop en een blij gevoel.  

Welke tinten kleuren ons schooljaar in?  

 

Kind 1 – september 

Indigo, de kleur van leren en proberen. 

Indigo, de kleur van samen dromen  

Indigo, de kleur van samen werken. 

Indigo, samen de groepsgeest versterken.  

 

Kind 2 – oktober 

Blauw, de kleur van kalmte en rust. 

Blauw, de kleur van eerlijk en trouw. 

Blauw, de kleur van hemel en zee. 

Blauw brengt verwondering mee.  

 

Kind 3 – november 

Rood, de kleur van liefde en graag zien. 

Rood, de kleur van kracht en moed. 

Rood, de kleur van inzet en vuur 

Rood, de kleur van passie en avontuur. 
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Kind 4 – december  

Zilver, de kleur van geheime wensen. 

Zilver, de kleur van geluk voor mensen. 

Zilver, de kleur van sprankeling en schittering. 

Zilver, de kleur van een blije verrassing. 

 

Kind 5 - januari 

Geel, de kleur van feesten en vieren.  

Geel, de kleur van levendig en licht. 

Geel, de kleur van lente en leven. 

Geel, de kleur van warmte geven. 

 

Kind 6 - februari 

Groen, de kleur van ontspanning. 

Groen, de kleur van groei en hoop. 

Groen, de kleur van natuur en vrijheid. 

Groen, de kleur van spelen en blijheid.  

 

Kind 7 - maart 

Violet, de kleur van experimenteren. 

Violet, de kleur van ontdekken. 

Violet, de kleur van vrolijk en zin. 

Violet, de kleur van ‘we vliegen er in’.  

 

Kind 8 - april  

Wit, de kleur van proper en oprecht.  

Wit, de kleur van doen en delen.  

Wit, de kleur van troost en zorgen. 

Wit, de kleur van hoop voor morgen. 

 

Kind 9 - april 

Zwart, de kleur van donker en aarde. 

Zwart, de kleur van armoede en pech. 

Zwart, de kleur van verdriet en tegenzin. 

Zwart, de kleur van einde en begin. 
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Kind 10 - mei 

Goud, de kleur van overwinning. 

Goud, de kleur van goddelijk genieten 

Goud, de kleur van rijkdom en macht. 

Goud, de kleur van schittering en pracht. 

 

Kind 11 - juni 

Oranje, de kleur van gezond en actief. 

Oranje, de kleur van fantasie en creatief. 

Oranje, de kleur van energie en fel. 

Oranje, de kleur van dank je wel. 

 

Sfeerschepping 2 – Mijn lievelingskleur is … 

 

Directeur 

Mijn lievelingskleur is rood.  

Deze kleur geeft me energie om een heel schooljaar mee te vullen. 

Ik heet alle kinderen welkom. Iedereen hoort erbij! 

Kind 

Mijn lievelingskleur is …  

Deze kleur geeft me zin om samen met jullie nieuwe dingen te leren en de wereld te 
ontdekken. Een nieuw schooljaar maakt me blij! 

Klasleerkracht 

Mijn lievelingskleur is …  

Deze kleur geeft me dankbaarheid dat ik les mag geven en voor mijn leerlingen van 
betekenis mag zijn. Ik geef graag les met veel kinderen aan mijn zij. 

LO leerkracht 

Mijn lievelingskleur is …   

Deze kleurt straalt de energie en levenslust uit die ik ook voel als ik aan het sporten ben. 
Wie sport beleeft meer en blijft gezond en fit! 

Zorgleerkracht 

Mijn lievelingskleur is …  

Deze kleur staat me goed. De ……………… kleur geeft me hetzelfde warme gevoel als 
wanneer ik iemand kan helpen en troosten. Of wanneer ik mezelf help, dat is soms ook 
nodig. Ik help wie er nood aan heeft of in de knoei zit.  
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Poetsvrouw 

Mijn lievelingskleur is …  

De kleur geeft me energie want ik ben altijd in de weer. Hard werken vind ik fijn en ik 
help graag mee aan een verzorgde schoolomgeving. Ik zorg dat alles proper en netjes 
blijft. 

Secretaresse 

Mijn lievelingskleur is … 

Deze kleur maakt me rustig en geduldig. Dat is soms wel eens nodig op een drukke 
schooldag. Ik zorg dat iedereen de juiste informatie krijgt. 

Voorganger 

Allemaal samen geven we kleur aan deze wereld, elk op onze eigen manier. Zoveel kleuren 
en zoveel vreugde! Laten we dit zingen in het intredelied. 
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Intredelied: Kleuren, allemaal kleuren 

Uit CD: Oké4kids - Tekst & Muziek: Marcel Zimmer 

 

 

Kleuren, kleuren, allemaal kleuren 

rood, oranje, geel, groen, paars en blauw 

God bedacht die prachtige kleuren  

anders was alles zo grijs en grauw 

 

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 kleuren klei 

 

Kleuren, kleuren … 

 

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 

 

Kleuren, kleuren … 

 

https://youtu.be/H0s6uHPBLv0 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/H0s6uHPBLv0
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MOMENT VAN VERGEVING 

 

Moment van vergeving 1 – Iedereen raakt zijn kralen wel eens kwijt. 

 

Je kan een kralenketting voorzien en na elke schuldbede een kraal van de draad halen. 

 
Voorganger  

We raken allemaal wel eens een kraal kwijt door gemeen te zijn. We kwetsen  iemand of 
doen iemand pijn. Voor we het beseffen is het te laat en missen we er mooie kraal aan 
onze draad. Luister maar. 

 

Kind 1 

Soms heb ik geen tijd om te luisteren. Ik raak een kraal kwijt.  

Ik deed verkeerd en ik heb spijt. 

Kind 2 

Soms heb ik geen zin om te helpen. Ik raak een kraal kwijt.  

Ik deed verkeerd en ik heb spijt. 

Kind 3 

Soms heb ik geen geduld. Ik raak een kraal kwijt.  

Ik deed verkeerd en ik heb spijt. 

Kind 4 

Soms heb ik geen respect. Ik raak een kraal kwijt.  

Ik deed verkeerd en ik heb spijt. 

Kind 5 

Soms wil ik niet delen. Ik raak een kraal kwijt.  

Ik deed verkeerd en ik heb spijt. 

Kind 6 

Soms kan ik niet blij zijn met het geluk van iemand anders.  

Ik raak een kraal kwijt. 

Ik deed verkeerd en ik heb spijt. 

Kind 7 

Soms heb ik de moed niet om opnieuw te beginnen.  

Ik raak een kraal kwijt. 

Ik deed verkeerd en ik heb spijt. 
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Kind 8 

Soms durf ik niet te proberen omdat ik denk dat ik het toch niet kan.  

Ik raak een kraal kwijt. 

Ik deed verkeerd en ik heb spijt. 

Kind 9 

Soms ben ik onzeker en durf ik niet om hulp te vragen. 

Ik raak een kraal kwijt. 

Ik deed verkeerd en ik heb spijt. 

Kind 10 

Soms zie ik niet meer hoe mooi de wereld wel kan zijn. 

Ik raak een kraal kwijt. 

Ik deed verkeerd en ik heb spijt. 

 

Voorganger 1 

Goede God, soms verliezen we onszelf in een boze bui of maken we een gemeen gebaar. 

Dan is het goed dat anderen ons terechtwijzen en dat we elkaar leren vergeven.  

Zo kunnen we onze kralen weer glans geven. Gelukkig maar! 

 

Voorganger 2 

Goede God, schenk ons uw warmte en geef ons vertrouwen. Laat ons niet in de steek als 
we spijt hebben. Blijf bij ons als we het moeilijk vinden om goed met elkaar te leven. 

 

Moment van vergeving 2 – Iedereen raakt zijn muntstukken wel eens kwijt. 

 

Voorganger 1 

We raken allemaal wel eens een munt kwijt, want niemand is perfect. Daarom vragen we 
vergeving aan God en aan elkaar. 

 

Kind 1 

Soms heb ik geen tijd om te luisteren. Ik raak een munt kwijt.  

Ik deed verkeerd en ik heb spijt. 

Kind 2 

Soms heb ik geen zin om te helpen. Ik raak een munt kwijt.  

Ik deed verkeerd en ik heb spijt. 

Kind 3 

Soms heb ik geen geduld. Ik raak een munt kwijt.  

Ik deed verkeerd en ik heb spijt. 
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Kind 4 

Soms heb ik geen respect. Ik raak een munt kwijt.  

Ik deed verkeerd en ik heb spijt. 

Kind 5 

Soms wil ik niet delen. Ik raak een munt kwijt.  

Ik deed verkeerd en ik heb spijt. 

Kind 6 

Soms kan ik niet blij zijn met het geluk van iemand anders. 

Ik raak een munt kwijt. 

Ik deed verkeerd en ik heb spijt. 

Kind 7 

Soms heb ik de moed niet om opnieuw te beginnen. 

Ik raak een munt kwijt. 

Ik deed verkeerd en ik heb spijt. 

Kind 8 

Soms durf ik niet te proberen omdat ik denk dat ik het toch niet kan. 

Ik raak een munt kwijt. 

Ik deed verkeerd en ik heb spijt. 

Kind 9 

Soms ben ik onzeker en durf ik niet om hulp te vragen. 

Ik raak een munt kwijt. 

Ik deed verkeerd en ik heb spijt. 

Kind 10 

Soms zie ik niet meer hoe mooi de wereld wel kan zijn. 

Ik raak een munt kwijt. 

Ik deed verkeerd en ik heb spijt. 

 

Voorganger 1 

Goede God, soms verliezen we onszelf in een boze bui of maken we een gemeen gebaar. 

Dan is het goed dat anderen ons terechtwijzen en dat we elkaar leren vergeven.  

Zo kunnen we onze munten weer glans geven. Gelukkig maar! 

 

Voorganger 2 

Goede God, schenk ons uw warmte en geef ons vertrouwen. Laat ons niet in de steek als 
we spijt hebben. Blijf bij ons als we het moeilijk vinden om goed met elkaar te leven. 
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Moment van vergeving 3 – Soms kleur ik alles donker in 

 

Zorg voor een mooi gekleurde tekening. Na het lezen komt er telkens een donker vlak bij. Het 
zou ook mooi zijn als een schilder met schilderschort en schilderspalet een tekening inkleurt 
vooraan.  

 

Voorganger 

Soms vegen we zomaar kleuren weg of kleurt een sombere bui alles donker in.  

Luister maar. 

 

Kind 1 

Soms kleur ik alles donker in  

ik vergeet dankbaar te zijn. 

Soms kleur ik alles donker in 

en doe ik een vriendje pijn. 

Kind 2  

Soms kleur ik alles donker in 

ik wil altijd eerst in de rij. 

Soms kleur ik alles donker in  

ik wil alle snoep voor mij. 

Kind 3 

Soms kleur ik alles donker in 

ik zeg iets stout en gemeen. 

Soms kleur ik alles donker in  

ik ben boos op iedereen. 

Kind 4 

Soms kleur ik alles donker in 

ik wil niet samen spelen. 

Soms kleur ik alles donker in 

ik vind het moeilijk om te delen. 

Kind 5 

Soms kleur ik alles donker in 

ik heb geen respect en geduld. 

Soms kleur ik alles donker in  

ik geef een ander de schuld.  

Voorganger 

Goede God, zo alleen en alles voor mezelf maakt alles donker. Leer me leven om te delen 
zodat mijn hart zicht vult met licht en kleur. Amen.  
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Moment van vergeving 4 – Buiten de lijntjes kleuren 

 

Voorganger 

Iedereen heeft wel eens een mindere dag.  

Iedereen doet wel eens iets wat fout is of niet mag.  

Iedereen kleurt wel eens buiten de lijntjes. 

 

Kind 1 

Soms kleur ik buiten de lijntjes. 

Ik lach iemand uit omdat die anders is. 

Dat spijt me.  

Kind 2 

Soms kleur ik buiten de lijntjes. 

Ik maak wel eens ruzie voor een pruts. 

Dat spijt me. 

Kind 3 

Soms kleur ik buiten de lijntjes. 

Ik wil altijd aan de beurt en geef anderen geen kans. 

Dat spijt me.  

 

Voorganger 

Goede God, help ons elkaar te vergeven.  

Zo brengen we terug kleur en vreugde in het leven. Amen. 
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Moment van vergeving 5 – Soms weten we aan alles een kleurtje te geven 

 

Voorganger 1 

Soms zijn we niet eerlijk en durven we het al eens uit te hangen. 

Dan willen we ons verbergen en krijgen we schaamrood op onze wangen. Luister maar. 

 

Voorganger 2 

Soms zijn we niet zo moedig en sterk als we wel zouden willen. 

Dan willen we ons verbergen en krijgen we schaamrood op onze wangen. Luister maar. 

 

Kind 1 

Soms weten we aan alles een kleurtje te geven 

en proberen we er ons uit te praten. 

Dat een vriend in de knoei zit en hulp nodig heeft 

hebben we niet in de gaten. 

Vergeef het ons. 

Kind 2 

Soms weten we aan alles een kleurtje te geven 

en proberen we er ons uit te praten. 

Dat de juf of de meester ontgoocheld is 

hebben we niet in de gaten. 

Vergeef het ons. 

Kind 3 

Soms weten we aan alles een kleurtje te geven 

en proberen we er ons uit te praten. 

Dat er iemand pijn heeft of alleen aan de kant staat 

hebben we niet in de gaten. 

Vergeef het ons. 

 

Voorganger 

Goede God, soms zijn we niet goed bezig en moeten we kleur bekennen.  

Help ons eerlijk toe te geven wanneer we fout zijn vandaag en alle dagen van ons leven. 

Amen. 
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Moment van vergeving 6 – Donkere plekjes 

 

Voorganger 

We maken allemaal fouten, want niemand is perfect. Het is niet makkelijk om onze fouten 
toe te geven. Soms houden we deze liever verborgen. Toch is het belangrijk om ons daarin 
ook eerlijk te gedragen en we kunnen om vergeving vragen. 

 

Leerkracht 

Ga bij jezelf eens op de thee 

en neem dan ook je kleurdoos mee. 

Misschien is er een plekje  

niet helemaal naar je zin. 

Neem dan gauw een potlood  

en kleur het anders in.  

 

Acclamatie bij gebed om vergeving 

 

Lied: Tot 7 X 70 maal 

Uit: Een boom vol liedjes, lied 7 

 

Tot 7 x 70 maal vergeef ik een ander zijn schuld 

tot 7 x 70 maal  de Heer heeft met mij ook geduld 

 

Lied: Ik maakte een fout 

Uit: Samen vieren, lied 2 

 

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

Vergeef me Heer en leer me hoe het moet. 

 

Lied: Blijf ik toch je hartendief 

Uit: Een duim voor Jezus, lied 3 

 

Lieve God, ik was niet lief. 

Blijf ik toch je hartendief? 

‘k Maakte fouten nu en dan, 

‘k hoop dat je vergeven kan. 
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OPENINGSGEBED 

 

Openingsgebed 1  

Voorganger   

Goede God 

kleuren maken de wereld mooi.  

Ze brengen vreugde en blijheid.  

Ook wij willen ons inzetten 

om Uw Wereld mee in te kleuren 

en een hoopvol teken geven 

vandaag en alle dagen van ons leven.  

Amen.  

 

 

Openingsgebed 2 

Voorganger   

Goede God 

wij zijn blij omdat wij 

vandaag mogen vieren. 

Wij zijn blij voor alle kleuren 

die Jij ons hebt gegeven. 

Wij zijn blij voor alle kleuren 

ze brengen vrolijkheid  

en warmte in ons leven. Amen. 

 

 

Openingsgebed 3  

Voorganger   

Goede God 

we willen kleur geven 

aan de boodschap van Jezus. 

Daarom zoeken we  

naar het goede in elkaar 

en geven we steeds nieuwe kansen. 

Iedereen is welkom in onze groep. 

Zo maken we Uw droom waar. Amen. 
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Openingsgebed 4 

Voorganger   

Goede God 

geef ons elke dag kleuren 

om iets moois te maken. 

Geef ons elke dag kleuren  

om vreugde te brengen.   

Geef ons elke dag kleuren 

naar het voorbeeld van Jezus, 

Uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

 

Openingsgebed 5 

Voorganger   

Goede God 

zie hoe al de kleuren  hier vooraan 

mooi en fijn naast elkaar staan.  

Zorg dat ze vreugde stralen 

en het beste uit ons ieder halen. 

Dat vragen wij U  

vandaag en alle dagen.  

Amen. 
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EERSTE LEZING 

 

 

Lezing 1 – Oh My God, een regenboog! 

 

Tijdens het voorlezen kunnen enkele kinderen een regenboog vooraan plaatsen (altaardoek). 

Deze tekst kan ook als sfeerschepping of bezinning worden gebruikt. 

 

Leerkracht 1 

Oh My God, kijk daar een regenboog! 

Zo magisch en mooi, een prachtig fenomeen. 

Als ik een regenboog zie, 

voel ik zoveel vreugde in en rond me heen. 

 

Leerkracht 2 

De regenboog heeft een krachtige waarde.  

De regenboog is een teken van verbondenheid 

en vormt een mooie brug tussen jou,  

de hemel en de aarde.  

 

Leerkracht 1 

De regenboog staat voor krachtige dingen.  

De regenboog brengt verwondering en geluk 

en doet warme hoop in ons zingen.  

De regenboog heeft een eeuwige betekenis.  

De regenboog geeft mijn dromen door aan God 

en brengt troost als ik iemand bijzonder mis. 

 

Leerkracht 2 

De regenboog is magistraal  

en verbaast ons allemaal. 

De regenboog is een magisch symbool.  

Ik droom een regenboog boven onze school. 
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Lezing 2 – Oh My God, ik krijg een blij gevoel. 

 

Kind 1 

Oh My God, ik krijg een blij gevoel 

als ik iedere morgen lekker kan ontbijten 

en met frisse kleren de spits afbijten. 

 

Kind 2 

Oh My God, ik krijg een blij gevoel 

als ik op school mijn vriendjes kan begroeten 

en ik flink kan dribbelen met mijn voeten. 

 

Kind 3 

Oh My God, ik krijg een blij gevoel 

als ik weer nieuwe dingen kan leren  

en ik iets moeilijks mag proberen. 

 

Kind 4 

Oh My God, ik krijg een blij gevoel 

als er een toffe sfeer is in de klas  

en ik vrolijk mag springen in een plas. 

 

Kind 5 

Oh My God, ik krijg een blij gevoel 

als ik een pluim krijg voor iets wat ik deed of zei 

en ik als laatste eens eerste mag in de rij. 

 

Kind 6 

Oh My God, ik krijg een blij gevoel 

als ik ’s avonds dankbaar kan zijn voor een heleboel! 

Kind – alle kinderen samen 

Oh My God! 
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Lezing 3 – Wie kan ik voor je zijn? 

 

Kind1 

Wie kan ik voor je zijn? 

Wat kan ik voor je doen?  

Hoe kan ik vreugde brengen 

met een lach, een knuffel of een zoen? 

Kind 2 

Wees een vriend die vrolijk lacht. 

Wees een vriend die geduldig wacht. 

Wees een vriend die goede raad geeft.  

Wees een vriend die een fout vergeeft. 

Kind 1 

Wie kan ik voor je zijn? 

Wat kan ik voor je doen?  

Hoe kan ik vreugde brengen 

met een lach, een knuffel of een zoen? 

Kind 2 

Wees een vriend die graag/geheimen deelt. 

Wees een vriend die eerlijk speelt. 

Wees een vriend die troost brengt. 

Wees een vriend die hoop schenkt. 

Kind 1 

Wie kan ik voor je zijn? 

Wat kan ik voor je doen?  

Hoe kan ik vreugde brengen 

met een lach, een knuffel of een zoen? 

Kind 2 

Wees een vriend die anderen helpt. 

Wees een vriend die tranen stelpt. 

Wees een vriend die mee een lied zingt. 

Wees een vriend die een gat in de lucht springt. 

Kind 1 

Wie kan ik voor je zijn? 

Wat kan ik voor je doen?  

Hoe kan ik vreugde brengen 

met een lach, een knuffel of een zoen? 
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Lezing 4 – Inspirerend verhaal  

 

Twee leerkrachten kunnen dit verhaal uitbeelden. De ene leerkracht leest voor terwijl de andere de 
glazen pot vult. Je kan hiervoor verschillende gekleurde ballen gebruiken (tennisballen, knikkers, 
pingpongballetjes, golfballen, kralen, parels).  

 

Een leraar stond voor de klas. Hij had een aantal voorwerpen voor zich liggen. En hij had 

een grote glazen pot die helemaal leeg was. Zonder iets te zeggen maar met grote gebaren 

deed hij de glazen pot helemaal vol golfballetjes. Dat waren er een heleboel! ‘Kan er nu 

nog iets bij in deze pot?’, vroeg de leraar. Alle leerlingen van zijn klas schudden het hoofd 

en wachtten af wat de leraar nu zou doen. Ze vonden het maar een vreemd experiment. 

Toen nam de leraar de doos met kralen en kiepte deze bij de in de pot. De kralen rolden 

vrolijk tussen de golfballetjes in. ‘Ok, nu is de pot wel écht vol’, dachten de leerlingen. De 

leraar glimlachte een beetje betweterig, zoals leraren dat kunnen, en nam toen een grote 

schep met zand. Hij kiepte het zand in één beweging tussen de kralen. ‘Ziezo’, zuchtte hij 

een tikkeltje theatraal, ‘zijn jullie akkoord dat de pot nu vol is?’ De leerlingen 

antwoordden volmondig: ‘Jawel meester, nu kan er werkelijk niets meer bij!’. Met een 

ernstig gezicht zei hij: ‘Beste leerlingen, natuurlijk is dit niet zomaar een vreemd 

experiment! Deze pot kunnen jullie zien als je eigen leven. Ja, jullie horen het goed: je 

leven is zoals een goed gevulde pot met golfballetjes, kralen en zand. Zo zou je het leven 

van elke mens kunnen voorstellen. De golfballetjes zijn de belangrijke dingen in het leven. 

Dat kan voor iedereen anders zijn. Maar voor veel mensen zijn de golfballetjes familie, 

vrienden, een gezond lichaam. Je talenten zijn ook golfballetjes, daar kan je iets mee 

doen.  

Maar ook de omringende natuur kan een golfballetje zijn. Of de diepe kern in jezelf, waar 

jij alleen aan kan. Waar God kan wonen. Of de liefde in je hart, waar je het verschil voelt 

tussen goed en kwaad … dat kan ook een golfballetje zijn. De golfballetjes vullen je leven 

en geven je leven zin. De kralen zijn materiële dingen, dingen van de wereld, dingen die 

je natuurlijk ook hard nodig hebt. Denk aan een huis, gezond eten en geld. Want zonder 

dit alles kan je natuurlijk niet leven. Het zand, dat staat voor de kleine dingetjes van het 

leven, de extraatjes die je leven leuker maken, zeg maar. Wat is het zand in jou leven? 

Wat vind je extra fijn maar zou je eigenlijk wel kunnen missen? Nu, luister goed: als je het 

zand als eerste in de pot kiept en hem hiermee vult, dan is er geen plek meer voor de 

kralen of voor de golfballetjes. Dat is net zo voor je eigen leven. Als je al je tijd 

en energie aan de kleine dingetjes besteedt, dan heb je geen ruimte meer voor de dingen 

die belangrijk voor je zijn. Neem dus tijd voor de dingen die belangrijk voor je zijn.  Zorg 

eerst voor de golfballetjes, de dingen die echt het allerbelangrijkste voor je zijn. De rest is 

maar zand. 
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Lied: Viva la vita 

 

Viva la vita, chantez people, sing! 

Tanssi macht frölich, alors let us swing! 

Vamos naar buiten, allez wat plezant, 

Nu is het feest in het hele land! 

 

Kun je me volgen? Doe dan lekker mee! 

Lach en wees vrolijk, dat is het idee. 

Allemaal samen, want dan is het goed; 

Juich om wat God met de mensen doet! 

 

Lam ito prati dan snappie ut so 

Fantasie gigagogranties cadeau. 

Gloriesieflapstaart o prima, zozo. 

Festiverasse mie wel sowieso! 

 

Kun je me volgen? Doe dan lekker mee! 

Lach en wees vrolijk, dat is het idee. 

Allemaal samen, want dan is het goed; 

Juich om wat God met de mensen doet! 

 

HTTPS://YOUTU.BE/OGA-T2ZP_Q0 

  

https://youtu.be/ogA-t2ZP_Q0
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EVANGELIE 

 

Evangelie: De vrouw met de munten – Lucas 15:8-9 
 
Voorganger 
We luisteren een parabel uit het evangelie van Lucas: dat is altijd blij nieuws!  
Eerst maken we onze drie kruisjes. 

 

Lied 1:  Lied de drie kruisjes  

Uit: Een kei-toffe vriend,  lied 4 

Jezus, ik denk aan Jou. 
Jezus, ik spreek over Jou. 

Jezus, ik hou van Jou. 

 
 
Lied 2: Woorden uit de bijbel  

Tekst: Jan Wouters. Muziek: Jos Bielen Uit: Samen vieren, een schooljaar lang. Averbode. 
 

Woorden uit de Bijbel, wegwijzers van God 
Voor mensen hier en nu, ook voor jou en mij. 

Woorden uit de Bijbel, wegwijzers van God, van God. 
 
 
Voorganger 
De Heer zij met U  
Allen 
En met uw Geest  
Voorganger 
We lezen uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.  
Allen 
Lof zij U Christus 
 
Voorganger 
Jezus zei: Stel dat een vrouw tien zilveren munten heeft, maar er één kwijtgeraakt.  
Dan gaat ze die toch zoeken? Ze doet een lamp aan en veegt haar huis tot ze de munt 
vindt. 
En als ze hem gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren. En ze zegt: Laten we 
feestvieren! Want ik was mijn zilveren munt kwijt, maar ik heb hem gevonden.’ 
 
 

Bekijk dit filmpje zonder klank en vertel zelf het verhaal  
https://www.youtube.com/watch?v=_Yt4VBnYc_8 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_Yt4VBnYc_8
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Woordje van de voorganger 

Jezus vertelt dit verhaal om ons te leren wat liefde is. Om ons te leren dat liefde heel veel 

aandacht heeft, en doorzettingsvermogen. En dat de liefde veel vertrouwen heeft en 

gewoonweg wéét dat alles goed komt, dat alles uiteindelijk een uitweg heeft. Ook al denk 

je zelf wel dat alles verloren is. Ook al denk je dat de mooie munt voor altijd kwijt is.  

De vrouw in het verhaal, kun je zien als God. Als God die iets of iemand kwijt is. Wat of 

wie zou Hij kwijt zijn? Misschien was Hij jou wel eens kwijt, toen je in een hoekje kroop en 

het niet meer zag zitten? Of misschien was Hij je vriendje kwijt toen die je uitsloot op de 

speelplaats? Of misschien was Hij de juffrouw kwijt, toen ze haar geduld verloor met jou? 

Of misschien was Hij een klasgenootje kwijt toen die niet blij kon zijn met de goede 

punten van iemand anders?  

God is blij als wij blij zijn en ons met volle moed inzetten. Voor elkaar en voor een betere 

wereld. Hij wil dat we zijn zoals de natuur. Dat we bloeien en groeien, vol van levenslust. 

Dat we mooie mensen worden, elk met onze eigen talenten. Dat we de moed niet 

opgeven. Dat we voor elkaar zorgen. Dat we geduld hebben met elkaar. Dat we blij zijn 

voor elkaars geluk en elkaars talenten. 

Natuurlijk willen we dat zelf ook wel allemaal. En we proberen elke dag opnieuw het beste 

van onszelf te geven voor elkaar.  

Maar als het even niet lukt, dan zoekt Hij je, dan is Hij met je bezig, de hele dag en ook 

’s nachts. Dat kan je voelen als het stil maakt. Dan voel je zachtjes terug warmte in je 

hart. 

Dan zie je kleur in het donker.   

God is zo blij met ons. Hij wil dat we kunnen genieten van het leven en hij wil dat we 

elkaar kunnen laten genieten. Dat we samen delen in dit leven dat ons gegeven is. En dat 

we samen ook de moeilijke momenten delen. Zo vinden we ook elkaar terug en voelen we 

ons echt en innig blij. Dan zeggen we ‘OMG, wat een vreugde!   
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GELOOFSBELIJDENIS 

 

Geloofsbelijdenis 1  
 
Allen 
Ik geloof in God de Vader, 
die vreugde en kleur brengt   
en die alles gemaakt heeft. 
 
Ik geloof in Jezus, 
die vreugde en kleur brengt 
en die ons leert wat liefde is. 
 
Ik geloof in de Geest 
die vreugde en kleur brengt 
en die ons de juiste richting wijst. 
 
Ik geloof in een kerk van mensen, 
die vreugde en kleur brengen 
waar mensen kunnen delen 
in vreugde en verdriet. 
 
Ik geloof dat vreugde wonderen doet 
en kleur brengt in ons leven. 
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VOORBEDEN 

 

Voorbeden 1 – Een parel van vreugde 
 

Zorg voor een aantal kralen en een rijgdraad.  
Na elk gebed rijgen we één kraal aan de draad. 

Je kan de kralen ook vervangen door blinkende munten. 

 
Voorganger  

God onze Vader, wij zijn blij dat we hier samen vreugdevol kunnen vieren. 

In onze handen schitteren parels van vreugde om uit te delen. Luister maar. 

 

Kind 1 

Ik geef een parel van vreugde aan de directeur en de mensen van het secretariaat.  

Elke dag weer staan zij met een groot hart voor ons klaar en zorgen ze dat alles vlot 
verloopt. 

Wij bidden dat ze steunen en handenvol hulp krijgen zodat ze blijven geloven in hun 
belangrijke taak. Laten we bidden. 

 

Kind 2 

Ik geef een parel van vreugde aan alle juffen en meesters.  

Elke dag weer zorgen zij voor een goede sfeer en leren ons nieuwe dingen.  

Wij bidden dat zij zich goed blijven voelen en iedere dag enthousiast kunnen beginnen. 

Zorg dat zij iedere dag met een flinke portie enthousiasme en inzet beginnen. 

Laten we bidden. 

 

Kind 3 

Ik geef een parel van vreugde aan de poetsvrouw.  

Elke dag weer zorgt zij dat onze klas en school er netjes bij liggen.  

Wij bidden dat ze erkenning en respect krijgt voor al haar werk.  

Laten we bidden. 

 

Kind 4 

Ik geef een parel van vreugde aan kinderen die niet naar school kunnen omdat ze ziek zijn 
of door moeilijke omstandigheden thuis. 

Wij bidden dat zij goede zorgen krijgen van familie maar ook van vriendjes zodat ze de 
moed niet verliezen. 

Dat er elke dag weer mensen zijn die deze kinderen proberen te helpen. 

Laten we bidden. 
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Kind 5 

Ik geef een parel van vreugde aan mezelf.  

Elke dag weer probeer ik flink mee te werken en me in te zetten.  

Ik bid dat ik blijf doorzetten en anderen help als het bij hen wat moeilijker gaat.  

Laten we bidden. 

 

Voorganger  

Goede God, wat zijn er zoveel goede en toffe mensen op school, echt parels!   

Ook wij willen inzetten door mee te schitteren alle dagen van dit schooljaar. Amen. 
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Voorbeden 2  –  Dat verdient een streepje kleur 

 

Teken een lachende zon met slechts een paar stralen op een grote canvas.  

Na elke voorbede wordt er een straal van de zon bijgetekend. 

 

Voorganger  

Goede God, wij willen stralen van vreugde schilderen voor mensen die een heel schooljaar 
voor ons zorgen. 

 

Kind 1 

Ik schilder een straal van vreugde voor mijn mama en(/of) papa. 

Dankzij hun zorgen kan ik elke dag naar school. Ze zorgen dat ik een hobby kan doen en 
kan spelen. 

Ik kan bij hen terecht als ik het moeilijk heb.  

Dat verdient een streepje kleur! 

 

Kind 2 

Ik schilder een straal van vreugde voor de meesters en juffen. 

Dankzij hun zorgen voel ik me goed in de klas en kan ik zoveel boeiende dingen leren. 

Ik kan bij hen terecht als ik het moeilijk heb. 

Dat verdient een streepje kleur! 

 

Kind 3 

Ik schilder een straal van vreugde voor de directeur. 

Dankzij zijn/haar zorgen is de school een goede plek waar iedereen meetelt.   

Dat verdient een streepje kleur! 

 

Kind 4 

Ik schilder een straal van vreugde voor de mensen van de poetsdienst. 

Dankzij hun zorgen blijven de school en de klas elke dag netjes.   

Dat verdient een streepje kleur! 

 

Kind 5 

Ik schilder een straal van vreugde voor alle kinderen die nieuw zijn op onze school. 

Zij verdienen onze liefste zorgen zodat ze zich snel thuis kunnen voelen. 

We geven hen een warm onthaal.  

Dat verdient een streepje kleur! 
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Voorganger  

Goede God, voor elkaar zorgen geeft zoveel vreugde. Elke klein gebaar kan wonderen 
doen, al is het maar een glimlach of een knipoog.  

Zorg dat we hier aandachtig voor blijven dan krijgt onze school vrolijke kleuren. Amen. 

 

Voorbeden 3 – We bidden voor een school vol kleur 

Je kan de leerlingen zelf voorbeden laten schrijven. 

 

Voorganger  

We willen ons inzetten om dit schooljaar veel goeds te laten gebeuren. Zo kunnen we de 
droom van God mee inkleuren. 

 

Kind 1 

We bidden voor een school vol kleur waar iedereen erbij hoort en respect heeft voor 
elkaar. 

 

Kind 2 

We bidden voor een school vol kleur waar iedereen zijn talenten toont en leert van elkaar. 

 

Kind 3 

We bidden voor een school vol kleur waar iedereen het goede wil een deelt met elkaar. 

 

Voorganger 

Goede God, we doen ons best om een kleurrijke vriendengroep te worden. Wij hopen dat 
er altijd mensen zijn die ons aanmoedigen wanneer het even niet meer lukt. Dat zou fijn 
zijn. Amen. 

 

Acclamatie: Met mijn handen gevouwen 

Uit: Ik zing voor Jezus, lied 4 

 

Met mijn handen gevouwen, breng ik tot God een wens. 
Met mijn hart vol vertrouwen, bid ik voor ieder mens. 
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OFFERANDE 

 

Aanbrengen van de gaven  

 

De offergaven worden aangebracht door enkele kinderen.  

Telkens wordt en een tekstje voorgelezen als duiding.  

Nodig: gekleurde parels, een rijgdraad, brood en wijn. 

 

Voorganger 

Voor de offerande brengen we kleurrijke gaven aan die onze inzet en vreugde uitdrukken. 

 

Aanbrengen van gekleurde parels 

Kind 1 

Een handvol gekleurde parels als een teken van vreugde.  

 

Aanbrengen van een rijgdraad 

Kind 2 

Een rijgdraad voor de parels als een teken van samenwerking.  

Aanbrengen van brood 

Kind 3 

Brood als teken van voedsel voor iedereen.  

Aanbrengen van wijn 

Kind 4 

Wijn als een teken van vriendschap en verbondenheid.  

 

Voorganger 

Vader, de tafel is kleurrijk gedekt. Wij zijn blij en willen feestvieren. Met Jezus in ons 

midden willen we bidden en dromen. Wij breken het brood en delen het met elkaar.  
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Gebed over de gaven  

 

Voorganger  

Brood en wijn voor onderweg en kleuren van vreugde en vriendschap brengen ons flink 
verder. Stap voor stap leren we hoe we onze kleuren beter kunnen gebruiken. Stap voor 
stap leren we mee schilderen aan Jouw droom. Deze droom willen wij symboliseren in de 
gaven van brood en wijn zodat zij teken van vreugde worden voor ons allemaal, door 
Christus, onze Heer. Amen. 

 

Kind 

Met de gaven van brood en wijn 

denken wij aan Jezus 

die ons leven kleur geeft 

en altijd bij ons wil zijn. 

Hij deelt met ons Zijn Rijk 

van vreugde en liefde.  

Amen. 

 

Offerandelied: Ik heb iets meegebracht 

Uit: Een kei-toffe vriend, lied. 6 

 

Wij hebben veel van Jou gekregen.  

Daarom heb ik iets meegebracht.  

Ik wil iets van mezelf geven.  

'k Heb er lang over nagedacht. 

 

Ik breng een kaars met stralend licht  

en tover een lach op jouw gezicht.  

Ik breng een bloem uit de natuur,  

hun geur en kleur die zijn zo puur. 

 

Ik breng wat brood want wat zei Jij?  

‘Neem en eet, 't is een stuk van mij.’ 

Ik breng wat wijn. Het wordt Jouw bloed.  

Neem en drink, leef zoals het moet. 
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EUCHARISTISCH GEBED 

 

Eucharistisch gebed 1 

 

Voorganger 

Jezus leerde ons om onze kleuren goed te gebruiken.  

Jezus gaf ons een wijs voorbeeld en nodigde iedereen uit aan Zijn tafel.  
 

Goede Vader  

wij willen U graag dank zeggen. 

U brengt vreugde en kleur in ons leven. 

 

U heeft ons ook Uw zoon, Jezus, gegeven. 

Ook hij brengt een boodschap vol kleur en vreugde. 

 

U heeft ons ook familie en vrienden gegeven. 

Parels van mensen op wie we kunnen rekenen 

en die zoveel voor ons betekenen. 

Ze zijn een voorbeeld voor ons.  

Met hen willen we verder fijne dingen beleven  

en vreugde delen. 

 

Als goede vrienden zijn we hier ook samengekomen. 

We hebben brood en wijn op tafel gezet. 

Wij vragen U om er een blij tafelmoment van te maken. 

Door te eten van dit brood en te drinken van de wijn 

mogen wij Jezus ontvangen. 

Zo ging het ook op het Laatste Avondmaal. 

 

Jezus was samen met Zijn vrienden aan tafel,  

dankte zijn Vader, zegende het brood  

en verdeelde het onder zijn vrienden met de woorden  

 

Neem en eet hiervan, jullie allemaal: 

dit is mijn lichaam, dit ben ikzelf, 

ik heb me altijd aan jullie gegeven en dat doe ik nu ook … 
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Daarna nam Hij ook de wijn als teken van vriendschap en verbondenheid. 

Hij sprak nieuwe wensen uit en gaf de beker aan zijn vrienden terwijl Hij zei 

 

Neem deze beker en drink er allen uit: 

dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond tussen God en mens: 

doe het om aan mij te blijven denken. 

 

God, zo deed Jezus ons voor  

en zo willen wij dit vreugdevol en dankbaar herhalen  

met onze vrienden en de grote familie van Uw Kerk. 

 

 

Eucharistisch gebed 2 

 

God, wij danken U voor Jezus. 

Hij was een bijzondere meester 

met een groot hart vol vreugde. 

Hij leefde ons in zoveel goede dingen voor.  

Geef dat wij leven naar Zijn voorbeeld. 

 

Jezus brengt ons samen rond de tafel. 

Goede God, heilig deze gaven brood en wijn 

zodat wij met ons hele hart bij U zijn. 

Op de avond voor zijn lijden en dood 

was Jezus voor het laatst met zijn vrienden aan tafel. 

Hij dankte U, nam het brood, zegende het 

en verdeelde het met de woorden  

 

Neem en eet hiervan, jullie allemaal: 

dit is mijn lichaam, dit ben ikzelf, 

ik heb me altijd aan jullie gegeven en dat doe ik nu ook … 

 

Daarna nam Hij ook de wijn als teken van vriendschap en verbondenheid. 

Hij sprak nieuwe wensen uit en gaf de beker aan zijn vrienden terwijl Hij zei 

 

Neem deze beker en drink er allen uit: 

dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond tussen God en mens: 

doe het om aan mij te blijven denken. 
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God, wij bidden U, 

zend ons uw Heilige Geest. 

 

Stel ons hart open 

zodat wij geboeid blijven  

door Zijn boodschap van hoop en liefde. 

 

God, wij danken U voor de gemeenschap 

waarin wij mogen leven: 

onze thuis, onze familie, onze klas, onze Kerk. 

Geef dat we kleuren van vreugde delen 

en elkaar zo verder op weg helpen. 

 

God, U bent zo groot, Liefde is uw naam. 

Dank U, God! 
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ONZE VADER & VREDEWENS 

 

Voorganger 1 

Laten we rechtstaan en elkaar een hand geven om het Onze Vader te bidden. We maken 
een kleurrijke vriendenketting als teken van verbondenheid.  

 

Voorganger 2  

Het Onze Vader is een mooie tekst. Laten we blij bidden. 

 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 

Uw naam worde geheiligd, 

Uw rijk kome, 

Uw wil geschiede, 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden 

ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven 

aan onze schuldenaren 

en breng ons niet in beproeving 

maar verlos ons van het kwade. Amen 

 

Vredewens 1 

 

Voorganger  

Heer God, geef ons Uw vrede.  

Laat deze vrede groeien in ons hart 

en kleur en vreugde brengen bij anderen.  

Geven wij nu een hand aan onze buur, aan elkaar. 

Door een kleurrijke vriendenketting maken we de droom van God waar. 

De vrede van de Heer zij altijd met jullie. 

 

Allen 
En met Uw Geest. 

 

 

 



36 

Startviering OMG, verrassend vreugdevol! 2020-2021 

Vredewens 2 

Voorganger 

Mensen groeten elkaar op verschillende manieren als ze elkaar ontmoeten. Zo zeggen de 
Moslims As-Salam-u- Alaikum. Dat betekent Vrede zij met u. De joden zeggen ‘Sjaloom 
aleichum’. Dat wil zeggen: Goeiedag, de vrede van God moge bij jou zijn. Ook wij geven in 
de begroeting dezelfde boodschap. Zo wensen we elkaar, vreemd of vriend, alle goeds toe. 
We wensen elkaar een kleurrijk schooljaar. Laten we deze vreugde ook uitzingen. 

 

Lied: Parels vol kleur  

op de melodie van Hevenu Shalom Aleichem 

 

Wij geven parels van vriendschap 

We geven parels van vreugde 

We geven parels van vrede 

We geven parels, parels 

parels vol met kleur!  

OF 

Wij geven kleuren van vriendschap 

We geven kleuren van vreugde 

We geven kleuren van vrede 

We geven kleuren, kleuren 

kleuren vol met pit!  
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COMMUNIE 

 

Tijdens de communie spelen enkele kinderen een stukje muziek als achtergrond. 

 

Voorganger 

Wie wil, kan van dit brood eten. Jezus zal dicht bij ons zijn. 

Als we te communie gaan, openen we onze handen voor Jezus, maar ook ons hart. 

 

Samen 1 

Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 

maar spreek en ik zal gezond worden. 

 

Samen 2 

Heer, moedig mij aan, geef me kleur en vreugde 

om goed in het leven te staan. 

 

Communielied: Themalied ‘Pret met kleuren’ 

Uitvoerder: Jan Vanden Bergh 

 

Bezinning 1 – Wat is jouw unieke kleur? 

 

Kijk eens naar binnen 

Wat is jouw unieke kleur?  

Ieder heeft een eigen tint  

die hij zo bijzonder vindt 

Laat zien wie je bent. 

Toon je eigen talent. 

Ik zorg alvast voor een  

warm compliment. 

 

Elke leerkracht voorziet een compliment voor al de kinderen van zijn/haar klas.  

Deze worden na de viering uitgedeeld. 

  



38 

Startviering OMG, verrassend vreugdevol! 2020-2021 

Bezinning 2 – We kunnen kleur brengen 

 

We kunnen kleur brengen  

door te helpen en te delen. 

We kunnen kleur brengen 

door fijn samen te spelen. 

We kunnen kleur brengen 

door blije liedjes te zingen. 

We kunnen kleur brengen 

door te genieten van kleine dingen. 

 

We kunnen kleur brengen 

door het beste van onszelf te geven 

We kunnen kleur brengen 

door dicht bij ons hart te leven. 

 

We kunnen … kleur brengen! 

 

 

Bezinning 3 – OMG, wat ben ik blij met al die kleuren rondom mij. 

 

Oh My God! 

Wat ben ik blij met al die kleuren rondom mij, 

zomaar gratis en voor niks gekregen!  

Met de juiste kleur pimp ik elk moment 

-echt een fluitje van een cent- 

want alles gaat veel beter als je vrolijk bent.  

Dus … is er ergens een plekje niet helemaal naar mijn zin?  

Dan neem ik gauw een potlood en ik kleur het anders in. 

Oh My God, wat ben ik blij met al die kleuren rondom mij. 
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SLOTGEBED & SLOTLIED 

 

Wijding van alle kleurtjes 

De kleurdoos van elke klas wordt naar voor gebracht.  

 

Voorganger 

Elke klas bracht een doos vol kleurtjes mee. Onze viering is nog nooit zo kleurrijk geweest. 

Een echt feest! Kleuren zijn belangrijke tekens van vreugde. Daarom wil ik nu al jullie 
kleur- en verfdozen zegenen. 

 

Goede God,  

laat Uw zegen rusten op al deze kleurtjes  

waarmee wij elke dag een vrolijke tint geven. 

Deze kleuren zijn een teken van vreugde voor iedereen.  

Elke kleur telt mee.  

Want pas als iedereen erbij hoort,  

dan wordt het goed,  

dan wordt het mooi.  

Zegen deze kleuren in de naam van de Vader, 

de Zoon en de Heilige Geest. Amen.       

 

Kind 

Oh mijn God! 

Wat ben ik blij  

met al die kleuren rondom mij! 

Blauw voor mooie dromen, 

bruin voor sterke bomen, 

groen voor buitenspelen, 

wit om hoop te delen, 

geel voor zon en vuur, 

oranje voor avontuur, 

rood om lief te zijn 

en goed voor elkaar te zorgen. 

God, geef Je mij terug  

dezelfde kleurtjes morgen?  
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Slotlied: Een kleur voor Jezus!  

Aangepaste tekst met toestemming van de uitvoerders. Originele lied: Een duim voor Jezus.  

CD: Een duim voor Jezus, www.een fijne dag.be,  lied 8 

 

Een kleur voor jou, een kleur voor jou. 

Een kleur voor mij, een kleur voor mij,  

een kleur voor Jezus er nog bij.  

Hij is nu heel diep in ons hart. 

Ik dank voor deze nieuwe start. 

 

We vierden feest dicht bij de Heer. 

We werden vrienden meer en meer.  

Met alle kinderen hier tesaam  

stappen we verder in Zijn naam. 

 

Dag goede God we vonden ‘t fijn  

om hier zo dicht bij Jou te zijn! 

Jij geeft ons kracht en steeds weer moed. 

Jij blijft de beste vriend, voorgoed! 

 

We voelen ons heel erg tevree 

want Jezus kleurt nu met ons mee! 

We tov'ren onze breedste lach; 

bedankt voor zo'n kei-toffe dag! 

 

Voorganger 1 

Beste jongens en meisjes, het was een viering vol blijheid en mooie tinten.  

Als symbool krijgen jullie voor in de klas wat kleurrijke parels en linten.  

 

Voorganger 2 

Beste jongens en meisjes, het was een viering vol blijheid en mooie kleuren.  

Als symbool voor dit alles krijgen jullie voor in de klas een kleurdoos.  

  

http://www.een/
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ZENDING EN ZEGEN 

 

Zending en Zegen 

 

Voorganger 1  

God, U hoort het. We gebruiken alle kleuren van onze kleurdoos voor een mooi en goed 
schooljaar. Door aandachtig te zijn en de juiste kleuren te kiezen komen we er wel.  

Daar willen we ons voor inzetten. Ga nu heen in vreugde, in de naam van de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest. Amen 

 

Voorganger 2  

Goede God, geef ons elke dag opnieuw kleuren en vreugde. Zo is er altijd blijheid in ons 
hart en geven we veel vriendschap door alle dagen van dit schooljaar. Ga nu heen in 
vreugde, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen 
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JAAROVERZICHT 

 

 

MAAND BRON VAN VREUGDE KLEURENPALET SYMBOOL 

SEPTEMBER SAMEN  INDIGO HANDEN  

IN ELKAAR 

OKTOBER KIJK OMHOOG BLAUW WOLKEN 

NOVEMBER GRAAG ZIEN  ROOD HARTJES 

DECEMBER IN VERWACHTING ZILVER AFTELKALENDER 

JANUARI 

 

VIEREN GEEL TAART 

FEBRUARI 

 

SPELEN GROEN BAL EN 
SPRINGTOUW 

MAART 

 

ONTDEKKEN VIOLET VERREKIJKER, 
LOEP, LABOBUIS 

APRIL 

 

DELEN ZWART-WIT GEBROKEN 
BROOD 

MEI 

 

GENIETEN GOUD SMILEY MET 

STROHALM 

JUNI DANK JE WEL  ORANJE BOEKET 
BLOEMEN 
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ANDERE MOGELIJKHEDEN LIEDJES 

Lied: Viva la vita 

 

Viva la vita, chantez people, sing! 

Tanssi macht frölich, alors let us swing! 

Vamos naar buiten, allez wat plezant, 

Nu is het feest in het hele land! 

 

Kun je me volgen? Doe dan lekker mee! 

Lach en wees vrolijk, dat is het idee. 

Allemaal samen, want dan is het goed; 

Juich om wat God met de mensen doet! 

 

Lam ito prati dan snappie ut so 

Fantasie gigagogranties cadeau. 

Gloriesieflapstaart o prima, zozo. 

Festiverasse mie wel sowieso! 

 

Kun je me volgen? Doe dan lekker mee! 

Lach en wees vrolijk, dat is het idee. 

Allemaal samen, want dan is het goed; 

Juich om wat God met de mensen doet! 

 

HTTPS://YOUTU.BE/OGA-T2ZP_Q0 

  

https://youtu.be/ogA-t2ZP_Q0
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Lied: Het kriebelt in je zij 

 

Geluk, dat is een knuffel  
die altijd op jou past. 
Geluk is een kastanje 
je houdt hem stevig vast. 
Geluk dat is een touwtje 
en daaraan een ballon. 
Geluk is spelen in de sneeuw 
en zwemmen in de zon. 

 

Refrein:   
Geluk, geluk, geluk! 
Dat is een fijn gevoel. 
Want het wiebelt in je benen 
en het kriebelt in je zij. 
Je voelt vlinders diep van binnen 
en je ogen staan heel blij! 
Weet jij wat ik bedoel … 
Dat is geluk! 

 

Geluk dat is een glimlach 
de juf die aardig doet. 
Geluk is dat ze zeggen: 
Oh, dat kan jij heel goed! 
Geluk dat is alleen zijn 
en spelen met de poes. 
Geluk is als het lekker ruikt 
naar warme appelmoes. 
 

Geluk dat is een vriendje 
met wie je heel fijn speelt. 
Geluk is iemand hebben  
die heel veel met je deelt. 
Geluk dat is iets geven 
zo maak je iemand blij. 
Geluk is als je samen bent 
Iets fijns voor allebei. 
 

  

Tekst. G. Brokerhof-van der Waa, muziek G. van Amstel 

 

https://youtu.be/qqRClOGiY1E 

 

 

 

 

https://youtu.be/qqRClOGiY1E
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Lied: Tien kleine parels 

 

Tien kleine parels heb ik net gekregen  

ik verloor er eentje, nu heb ik er nog negen. 

 

Negen kleine parels, die stralen wat een pracht,  

ik verloor er eentje, nu heb ik er nog acht. 

 

Acht kleine parels, die willen een feestje geven. 

ik verloor er eentje, nu heb ik er nog zeven. 

 

Zeven kleine parels, die luisteren naar de les  

ik verloor er eentje, nu heb ik er nog zes. 

 

Zes kleine parels, die houden het been stijf. 

ik verloor er eentje, nu heb ik er nog vijf. 

 

Vijf kleine parels, die maken veel plezier. 

ik verloor er eentje, nu heb ik er nog vier. 

 

Vier kleine parels, die maken al eens ruzie,  

ik verloor er eentje, nu heb ik er nog drie. 

 

Drie kleine parels, die werken heel goed mee. 

ik verloor er eentje, nu heb ik er nog twee. 

 

Twee kleine parels, die voelen zich alleen. 

ik verloor er eentje, nu heb ik er maar één. 

 

Eén kleine parel, vertelt een mooi verhaal,  

ik verloor er negen, nu heb ik ze weer allemaal. 
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Lied: Reik elkaar de handen     

Uit CD: Ik geef je mijn woord, lied 3 

 

Dank u wil ik zingen 
voor God en zijn natuur. 
’t zijn mensen die je raken 
dat vult je hart vol vuur. 

Reik elkaar de handen, 
kleur ’n lach op je gelaat. 
De handen uitgestoken 
“vriendschap” zonder maat. 

Vreugde wil je strooien naar mensen om je heen. 
Jezus komt ons tooien met liefde als geen één. 

Reik elkaar de handen, 
strooi ’n lach op je gelaat. 
De handen uitgestoken, 
‘verdelen’ zonder maat. 

Jouw hart wil je richten naar Gods Geest, heel nabij. 
Samen sterkte voelen maakt vele mensen blij. 

Reik elkaar de handen, 
strooi ’n lach op je gelaat. 
De handen uitgestoken, 
“begeester” zonder maat. 

Vrede wil je schenken aan wie hem nodig heeft. 
Wij blijven Hem gedenken. Waarachtig, Jezus leeft! 

Reik elkaar de handen, 
strooi ’n lach op je gelaat. 
De handen uitgestoken, 
we “danken” zonder maat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



47 

Startviering OMG, verrassend vreugdevol! 2020-2021 

Lied: Ik wens je vandaag 

t.: Marcel Zagers / m.: Jos Bielen 

 

Ik wens je vandaag een stukje hemel 

blijf deze dag in je dromen geloven. 

Ik wens je daarbij een zee van sterren, 

ik geloof dat die nooit zullen doven. 

 

Ik wens je voor morgen 

handen vol zonlicht 

om mee te nemen  

waar je ook gaat 

 

Maar meer dan dit alles 

wens ik je God toe 

die voor je uitgaat  

en achter je staat. 

 

https://youtu.be/uru0CSTlAJo 

 

  

https://youtu.be/uru0CSTlAJo
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Lied: Goeie dag, dank je wel  

 

Zoek de zon ook als het giet 
Wil je vreugde, geen verdriet? 
Vind je het fijn als je blije mensen ziet? 
Wacht niet af, schenk je lach, 
Breng wat gulheid elke dag en zeg het zo! 

 

Goeie dag, dank je wel 
Ja, heel graag, asjeblief. 
Leef in die geest 
Dan heb je Jezus lief 
Excuseer, beste vriend 
Zing en dans met ons mee 
Dan wordt het leven 
Een feest voor iedereen. 

 

Wil je dansen in het licht? 
Zoek je naar een regenboog? 
Tover een glimlach op elk gezicht 
Wacht niet af, schenk je lach, 
Breng wat gulheid elke dag  
En zing het zo 

 

Goeie dag, dank je wel, 
Ja, heel graag, asjeblief 
Leef in die geest 
Dan heb je Jezus lief. 
Excuseer, beste vriend 
Zing en dans met ons mee 
Dan wordt het leven 
Een feest voor iedereen 
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Lied: Vang druppels zonlicht 

Melodie ‘You are my sunshine’ 

 

Vang druppels zonlicht en geef ze verder, 

er moet toch zon zijn voor groot en klein. 

Wij volgen samen de goede Herder, 

naar het feest met ’t brood en wijn. 

 

Kijk naar je vrienden die vrolijk zingen, 

diep in hun ogen schijnt er een licht, 

Het licht vol leven door God gegeven, 

tovert vreugde op je gezicht. 

 

Je kreeg je handen om hem te helpen 

de kleinste werkers zijn niet te min, 

om alle dagen zijn woord te dragen 

en vandaag is altijd het begin. 

 

Zing uit je vreugde, je grote vreugde, 

het leven is vol zonneschijn. 

’t Is echt de moeite om ‘ja’ te zeggen 

zo wordt het leven reuze- reuzefijn. 
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Lied: Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

CD: Elly en Rikkert: Samen, Een boom vol liedjes (deel 2), Voor de allerkleinsten (deel 2)  

 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer, 
of je thuis bent of buiten op straat, 
maak een vrolijk geluid voor de Heer, 
met de bel van je fiets op de maat. 
Want een vrolijk geluid maakt je blij, 
doe je mee, want ook jij hoort erbij, 
zing en fluit, roep het uit, 
maak een vrolijk geluid voor de Heer. 

 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer, 
of je bruin bent of sproetig of blond, 
maak een vrolijk geluid voor de Heer, 
met je hand of je voet of je mond, 
want een vrolijk geluid maakt je blij, 
ben je ziek of gezond, kom erbij, 
ook je stem, is van Hem, 
maak een vrolijk geluid voor de Heer. 

 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer, 
of je thuis bent of buiten op straat, 
maak een vrolijk geluid voor de Heer, 
met de bel van je fiets op de maat. 
Want een vrolijk geluid maakt je blij, 
dat Hij jubelt met jou en met mij, 
zing en fluit, roep het uit, 
maak een vrolijk geluid voor de Heer! 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer! 

 

 

https://youtu.be/zhF3CLSdJdw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/zhF3CLSdJdw
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Intredelied: Klap eens vrolijk in je handen 

Uit CD: Eerlijk = eerlijk en CD: Alles = anders 

 

Klap eens vrolijk in je handen voor de Heer. (klap, klap) 
Klap eens vrolijk in je handen voor de Heer. (klap, klap) 
Van achter naar van voren, heel de wereld mag het horen, 
klap eens vrolijk in je handen voor de Heer. (klap, klap) 

 
Stamp eens deftig met je voeten voor de Heer. (stamp, stamp) 
Stamp eens deftig met je voeten voor de Heer. (stamp, stamp) 
Van achter naar van voren, heel de wereld mag het horen, 
Stamp eens deftig met je voeten voor de Heer. (stamp, stamp) 

 
Juich eens met een luide stem voor de Heer: A-MEN 
Juich eens met een luide stem voor de Heer: A-MEN 
Van achter naar van voren, heel de wereld mag het horen, 
Juich eens met een luide stem voor de Heer: A-MEN 

 
Zo we doen het nog een keer alle drie: klap, klap, stamp, stamp, A-MEN 
Zo we doen het nog een keer alle drie: klap, klap, stamp, stamp, A-MEN 
Van achter naar van voren, heel de wereld mag het horen, zo we doen het nog een keer 
alle drie, klap, klap, stamp, stamp, A-MEN 
Van achter naar van voren, heel de wereld mag het horen, zo we doen het nog een keer 
alle drie, klap, klap, stamp, stamp, A-MEN 

 

https://youtu.be/rI5BvghsQGk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/rI5BvghsQGk
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Lied: Kleurige gezichten 

Uit: En toen ben ik – Ben Ketting 

 

Al die kleurige gezichten om je heen 

zoeken naar iemand om te spelen en te praten 

al die kleurige gezichten om je heen 

daar zegt Jezus van: dat zijn je naasten. 

 

Misschien ben je wel arm of misschien ook wel heel rijk 

zongebruind of melkwit voor God maakt het niet uit. 

Hij die ons gemaakt heeft zegt geen ander is als jij 

dus speel maar lekker samen, blank en bruin zij aan zij 

 

Uit het buitenland of uit een achteraf gehucht 

verhuist en zelf geadopteerd, of stiekempjes gevlucht 

Ik wil je leren kennen, ik wil weten wie je bent 

vreemdeling wordt vriend als je de binnenkant kent. 

 

https://youtu.be/T9d7clDCVdQ 

 

  

https://youtu.be/T9d7clDCVdQ
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Lied: God kent jou veel beter 

Uit: En toen ben ik – Ben Ketting 

 

Er is iemand die jou heel goed kent 

Of je nu acht of achtentachtig bent 

Van achteren van voren van top tot teen 

De binnenkant de buitenkant 

Hij kijkt er dwars door heen 

 

Als je ’s morgens in de spiegel kijkt 

En met je handen door je haren strijkt 

dan mag je zeker weten dat Hij van je houdt 

Hij vindt jou nog zoveel kostbaarder dan goud 

 

God kent jou veel beter, beter dan de rest 

Elke millimeter Hij kent jou het best 

Want alles is bij Hem bekend 

 

Er is iemand die jou heel goed kent 

Het maakt niet uit of je een vreemde vogel bent 

Want al die mooie veren is maar de buitenkant 

Dat God weet wat je denkt en voelt gaan boven mijn verstand 

Als je ’s morgens in de spiegel kijkt 

En met je handen door je haren strijkt 

dan mag je zeker weten dat Hij van je houdt 

Hij vindt jou nog zoveel kostbaarder dan goud 

 

https://youtu.be/WtaFBUk8MJA 

 

https://youtu.be/CdUHHieM1o0 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/WtaFBUk8MJA
https://youtu.be/CdUHHieM1o0


54 

Startviering OMG, verrassend vreugdevol! 2020-2021 

Lied: Ben je groot of ben je klein? 

Uit: Opwekking voor kinderen - 18 

 

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 

 

https://youtu.be/FATE9EqrDLo 

https://youtu.be/fO4NVEDi8AY 

 

Lied: God kent jou  

Uit: Opwekking kids – 77 - 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 

https://youtu.be/DfAuq2xXH2s 

https://youtu.be/XTcCzYOHQ-g 

 

 

 

https://youtu.be/FATE9EqrDLo
https://youtu.be/fO4NVEDi8AY
https://youtu.be/DfAuq2xXH2s
https://youtu.be/XTcCzYOHQ-g


55 

Startviering OMG, verrassend vreugdevol! 2020-2021 

Lied: De colores 

 

De colores, 
de colores se vist'en los 
campos en la primevera. 
De colores, 
de colores son los pagarillos 
que vien en d'afuera. 
De colores, 
de colores es el arcoiris 
Que vemos lucir. 

(Y por es o los grandes amores 
de muchos colores me gustan a mi.) 3x 

Cant'el gallo, 
cant'el gallo con el kiri kiri kiri 
La gallina, 
la gallina con el kara kara kara 
Los polluelos, 
los polluelos con el pio pio pio 

(Y por es o los grandes amores 
de muchos colores me gustan a mi.)3x 

 

https://youtu.be/48vNfKUHWRw 

https://youtu.be/6qal8DkLvdQ 

https://youtu.be/zwc5oa5txD0 

 

Lied: Zingen, springen, dansen voor de Heer 

 

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 … 

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 … 

https://youtu.be/48vNfKUHWRw
https://youtu.be/6qal8DkLvdQ
https://youtu.be/zwc5oa5txD0
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Lied: ’t Is zo mooi 

Uit: Samen vieren, lied 4,  uitgeverij EFD – Een fijne dag 

 

Bloemen bloeien in het gras, 
't water maakt een grote plas. 
De maan is rond en lacht naar mij, 
't zonnetje schijnt en maakt ons blij. 

 

't Is zo mooi, 't is zo fijn, 
Ik wil Jezus dankbaar zijn, 
want Hij zei: ‘Dit is voor jou, 
omdat ik veel van je hou.’ 

 

't Geitje dartelt in de wei, 
kijk daar zoemt een grote bij. 
De vlinder fladdert in het rond, 
't miertje loopt snel over de grond. 

 

't Is zo mooi … 

 

Mensen, mensen, o zo veel, 
rood en zwart en wit en geel. 
Op de grote wereldbol 
speelt iedereen zijn eigen rol. 

 

't Is zo mooi … 
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Lied: Kijk es … als je door de wereld wandelt  

Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser (YouTube) - Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 

 

De uitgestrekte bossen 
de rotsen – een ravijn 
een vijver vol met vissen 
te mooi om waar te zijn 
de bergen en de dalen 
de vogels die ik hoor 
een herder met zijn schapen 
daar zijn geen woorden voor 

Kijk es als je door de wereld wandelt 
kijk es – dan begrijp je het misschien 
je zult met woorden nooit kunnen beschrijven 
wat je met je ogen allemaal kunt zien 

De zee met al haar golven 
de schelpen die je vindt 
een vriendelijke opa 
de glimlach van een kind 
de gouden zonnestralen 
een wolk die overdrijft 
er zijn gewoon geen woorden 
waarmee je dat beschrijft 

Kijk es als je door de wereld wandelt … 

Een regenboog vol kleuren  
de sterren in de nacht  
een kleine tere vlinder 
een baby’tje dat lacht 
een duif die als een engel  
langs de wereld zweeft 
en zoveel and’re dingen 
die God geschapen heeft 

Kijk es als je door de wereld wandelt 
kijk es – dan begrijp je het misschien (2x) 

Kijk es als je door de wereld wandelt … (2x) 
Kijk es 

 

http://www.youtube.com/watch?v=waZ_T1144T8  

 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=waZ_T1144T8
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Lied: Er is nog zoveel te ontdekken 

Uit: Ontdekt, lied 1 

 

Je moet eens kijken als een rozenknop gaat bloeien 

je moet eens kijken naar het schijnen van de maan 

je moet eens kijken naar de gouden zonnestralen 

je moet eens kijken als de bloemen opengaan 

 

Er is nog zoveel te ontdekken, te ontknopen 

maar als je zoekt dan zul je vinden – dat staat vast 

op dat moment gaat er een wereld voor je open 

een wereld die zo prachtig bij je past 

 

er is nog zoveel te ontdekken – heel bijzonder 

het maakt deel uit van het goddelijke plan 

als je het vindt - ja, dan ontdek jij ook het wonder 

het is zo groots dat niemand het beschrijven kan 

 

Je moet eens kijken naar een pasgeboren kindje 

je moet eens kijken naar zo’n kleine sneeuwkristal 

je moet eens kijken als een rups wordt tot een vlinder 

je moet eens kijken naar de sterren van ’t heelal 

 

Er is nog zoveel te ontdekken … 

Je moet eens kijken naar twee mensen die verliefd zijn 

je moet eens kijken naar de zee - zo wijds en blauw 

je moet eens kijken naar de grote regendruppels 

en kijk dan ook eens naar het wonder diep in jou 

 

Er is nog zoveel te ontdekken … 

 

https://youtu.be/zEkBtEWzrpY 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/zEkBtEWzrpY


59 

Startviering OMG, verrassend vreugdevol! 2020-2021 

Lied: Ik heb de vreugde 

 

Ik heb de vreugde van de Here Jezus 
diep in mijn hart. 
Diep in mijn hart, diep in mijn hart. 
Ik heb de vreugde van de Here Jezus 
diep in mijn hart. Ere zij zijn naam. 

Refrein.: (2X) 
'k Ben zo gelukkig, 
'k ben zo gelukkig 
want Jezus woont nu in mijn hart.  

2. Ik heb de liefde van de Here Jezus … 'k Ben zo gelukkig … 
3. Ik heb de vrede van de Here Jezus … 'k Ben zo gelukkig … 
4. Ik heb de blijdschap van de Here Jezus … 'k Ben zo gelukkig … 
5. Ik heb de vreugde, liefde, vrede, blijdschap … 'k Ben zo gelukkig … 

 

Lied: Kijk zegt de hand 

CD: Kom zing mee 9, Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld 

Kijk zegt de hand 
en hij wijst waar het oog moet kijken 
hier zegt het oog 
en hij wijst waar het been moet staan 
daar zegt het been 
en hij wijst waar de neus moet ruiken 
goed zegt de neus 
en hij wijst waar de voet moet staan 

Zij zijn één lichaam 
een wonderlijk geheel 
en in dat mooie lichaam 
heeft ieder deel zijn deel 
in dat mooie lichaam 
heeft ieder deel zijn deel 

Help zegt het kind 
en het vraagt om een hapje te eten 
hier zegt de vrouw 
er is brood en de soep is klaar 
kom zegt de man 
in dit huis word je nooit vergeten 
mooi zegt het kind 
want we horen bij elkaar 

Jij bent de hand 
en je wijst waar het oog moet kijken 
zij is het oog 
en ze wijst waar het been moet staan 
hij is het been 
en hij wijst waar de neus moet ruiken 
ik ben de neus 
en ik wijs waar de voet moet gaan 
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Lied: Ubi Caritas 

Ubi caritas en amor, Deus ibi est. 

Vertaling: Waar vriendschap is en liefde, daar is God.  

 

Lied: Vind de vreugde 

https://youtu.be/H0eRyp62zN8 

 

Lied: Ik wil kleuren 

Uit: Beloofd is beloofd 

https://youtu.be/1WlXWx0vMbE 

 

Lied: Alle kleuren van de regenboog 

Musical: Gewoon super – Rep en Roer musicals 

https://youtu.be/R0tXEX66R9E 

 

Lied: Jozef had een jas 

https://youtu.be/-fgkQCG75tI 

 

Lied: Regenboog aan de hemelhoog 

https://youtu.be/UfoyIrhjhPs 

 

Lied: Dank U wel 

Uit: Oké4kids 

https://youtu.be/qvc-6NE4Kc4 

 

Lied: Wereld vol kleuren 

Laura Omloop 

https://youtu.be/drHqEl09vQ0 

 

Lied: Wij zijn zo blij 

https://youtu.be/jkxqSC9KlRA 

 

Lied: Wit zwart rood en geel 

https://youtu.be/3ioBvYG7GRs 

 

Lied: Allemaal kleuren 

https://youtu.be/RcdRPZuAxzY 

https://youtu.be/H0eRyp62zN8
https://youtu.be/1WlXWx0vMbE
https://youtu.be/R0tXEX66R9E
https://youtu.be/-fgkQCG75tI
https://youtu.be/UfoyIrhjhPs
https://youtu.be/qvc-6NE4Kc4
https://youtu.be/drHqEl09vQ0
https://youtu.be/jkxqSC9KlRA
https://youtu.be/3ioBvYG7GRs
https://youtu.be/RcdRPZuAxzY
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Lied: Rode roos 

Elly & Rikkert 

https://youtu.be/ipln2VSrSiM 

 

Lied: Hemelsblauw 

Elly & Rikkert 

https://youtu.be/O7CxRhwsqvo 

 

Lied: Is je deur nog op slot? 

https://youtu.be/a9oFT9sGuCE 

 

Lied: Je hoort er helemaal bij 

https://youtu.be/xDoBdm1grrM 

 

Lied: Klaar voor de start 

Kinderen voor kinderen 

https://youtu.be/qNuZrdVJffo 

 

Lied: Ik wil vandaag alleen maar zingen 

https://youtu.be/D9sRVOfLmsI 

 

Lied: Zo vrolijk – Herman Van Veen 

https://youtu.be/zVxnaSW6pYg 

 

Lied: Allemaal  

Wim Soutaer 
https://youtu.be/FWwEdE-w6oQ 

 

Lied: Wat een wondere wereld 

https://youtu.be/ddLd0QRf7Vg 

 

Lied: Don’t worry, be happy 

https://youtu.be/uWXUWepSak4 

Lied: Happiness is something if You give it away 

https://youtu.be/QN-0UWJHDl4 

 

https://youtu.be/ipln2VSrSiM
https://youtu.be/O7CxRhwsqvo
https://youtu.be/a9oFT9sGuCE
https://youtu.be/xDoBdm1grrM
https://youtu.be/qNuZrdVJffo
https://youtu.be/D9sRVOfLmsI
https://youtu.be/zVxnaSW6pYg
https://youtu.be/FWwEdE-w6oQ
https://youtu.be/ddLd0QRf7Vg
https://youtu.be/uWXUWepSak4
https://youtu.be/QN-0UWJHDl4

