11. Liederen voor kinderen
Dit register geeft een eerste aanzet tot een overzicht van liederen geschikt voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
De selectie is bij voorbaat arbitrair. Liederen zijn geselecteerd op zingbaarheid van de melodie en verstaanbaarheid
van de tekst voor deze doelgroep. Cursief en licht gedrukte liederen zijn niet specifiek bedoeld als kinderlied, maar
zijn wel geschikt om met kinderen te zingen in kindervieringen, op school of door een kinderkoor/-cantorij.

8b

Zie de zon, zie de maan

235

Voor alle goede gaven

23d

Was ik een schaap, was hij mijn herder

249

All night, all day

62c

Stel je vertrouwen op God alleen

253

De zon daalt in de zee

66a

Jubilate Deo

257

Night has fallen / Nu het avond is

92a

Wat zo geweldig is

258

De dag gaat nu bij ons vandaan

98a

Zing een nieuw lied voor God de Here (canon)

260

Wie blijft er waken als ik slapen ga

98b

Alles op aarde zing Gods eer

262

Deze dag, het werk gedaan (canon)

103b Loof nu, mijn ziel, de Here (canon)

268

Goede herder, als wij slapen

103e Bless the Lord my soul

269

Als ik slaap en droom van morgen

113b De naam des Heren zij geprezen

274

Wij komen hier ter ere van uw naam

117d Laudate omnes gentes

276

Zomaar een dak boven wat hoofden

121a Mijn hulp komt van God

279

Met koning David zingen wij

130c Uit de diepten roep ik U, Heer

284

Christus, Gij zijt het licht in ons leven

137a Toen wij zaten langs het water

285

Het licht is ons voorgegaan

137b By the waters of Babylon (canon)

286

Waar de mensen dwalen in het donker

154b Heel de schepping, prijs de Heer

288

Goedemorgen, welkom allemaal

289

Heer, het licht van uw liefde schittert

163a Zeshonderd jaar is Noach oud

290

Licht van Pasen

163b Zeshonderd jaar is Noach oud

299j Om de mensen en de dieren

165

299k Eer aan God (canon)

162

In het begin lag de aarde verloren

Wat moet je met die zilveren schaal

301c Kyrie eleison (canon)

166a Hij wandelt in zijn koningsjas
166b Jozef zoekt zijn grote broers

301j

167

Weet jij ook, waar Mozes is

301k Kyrie eleison

Kyrie eleison

168

When Israel was in Egypt's land

302a God in den hoog’ alleen zij eer (canon)

169

De koning van Egypteland

303

Zonne en maan, water en wind

170

Samuël, Samuël, lig je te dromen

307

Glorie aan God in de hoge

171

David werd gekozen

309

Zing nu verheugd een vrolijk lied

172

Een rijke man, een man van niets

309a Gloria a Dios / God alle eer

173

Kom mee, zei David, allemaal

311

Wij kiezen voor de vrijheid

174

Naäman woonde in het land naast Israël

320

Wie oren om te horen heeft

175

Wij hebben een sterke stad

334

Het woord dat ik jou heden geef (canon)

177

Daar komt een man uit Anatot

335

Hoor het woord

178

Wie wil uit zijn hokje komen

336

Open ons en raak ons aan

179

Meisje sta op

338b Halleluja

180

De heer gaat naar het buitenland

338c Halleluja

181

Een heel klein zaadje waait weg op de wind

344

Wij geloven één voor één

182

Blinde man, ga voort gij

354

Jouw leven staat aan het begin

183

Een zaaier zaaide zaad in 't rond

358

Water, water van de doop

184

De herder heeft zich niet vergist

359

Leven is gegeven

185

Een jongen met een grote mond

365

Wij dragen onze gaven

186

Er is geen plaats, er is geen plaats

367b Heer, onze Heer, ontferm u over ons

187

Runderen, schapen en duiven te koop

367c Ontferm u God, ontferm u over ons (canon)

188

Bij de Jakobsbron

367d Kyrie eleison

189

Daar gaat Saulus hoog te paard

367e Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons

216

Dit is een morgen als ooit de eerste

367k Hoor ons bidden, God, en luister (canon)

218

Dank U voor deze nieuwe morgen

383

Zeven was voldoende

219

Licht om te leven (canon)

385

De tafel van samen, de tafel is gedekt

222

De morgen is een vroege vriend

386

Vier met alles wat in je is

223

Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans

387

Als wij weer het brood gaan breken

224

Elke dag vertelt over God de Heer

391

Hij ging van stad tot stad

226

Dank U voor uw overvloed

394

Hoog staat de paaskaars opgericht

227

Loof de Heer, want Hij is goed

395

Op de avond, toen de uittocht uit Egypte

228

Gezegend ben Jij

396

Vrede is het woord (canon)

230

Het eten staat op tafel klaar

397

Vrede gaat van hand tot hand (canon)

231

Dank U, dat wij samen eten

398

Steek je hand uit

232

Heer, blijf bij ons, kom in ons huis

415

Zegen ons, Algoede

233

Wat klaarstaat op tafel

416

Ga met God en Hij zal met je zijn
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419

Wonen overal nergens thuis

693

Wij vieren vandaag het feest

420

Groot is de wereld (canon)

704

Dank, dank nu allen God

421

Vrede voor jou

716

Zaaien, maaien, oogsten

422

Laat de woorden die we hoorden

718

God, die leven hebt gegeven

423

Nu wij uiteengaan

719

Loof God voor de vruchten van boomgaard en land

426

God zal je hoeden

738

Kom zing het lied van Eva

430

Met vrede gegroet (refrein van 'Bevelen wij elkaar…')

764

Een zaaier ging uit om te zaaien

443

De engel Gabriël komt aangesneld

771

Ik weet van een stad die komen zal

454

De mensen die gaan in het duister

772

Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien

461

Wij wachten op de koning

776

Er wordt een nieuwe stad gebouwd

462

Zal er ooit een dag van vrede

781

Kind van God gegeven

464

Een engel spreekt een Priester aan

782

Het koninkrijk is voor een kind

469

Ik ben een engel van de Heer

783

Voor mij is geluk

473a Er is een roos ontloken (canon)

784

Samen spelen, zingen

477

Komt allen tezamen

802

Door de wereld gaat een woord

483

Stille nacht, heilige nacht

805

Abraham, Abraham

484

Go, tell it on the mountain

806

Zomaar te gaan met een stok in je hand

485

Zeg eens herder, waar kom jij vandaan

809

Blijf niet staren op wat vroeger was

486

Midden in de winternacht

810

Ga: tot de einden der aarde

487

Eer zij God in onze dagen

814

Wees gezegend (canon)

495

Toen midden in de wintertijd

822

Wij trekken maar verder

496

Een ster ging op uit Betlehem

832

Geroepen om op weg te gaan

497

Maria ging op reis

839

Ik danste die morgen toen de schepping begon

498

Betlehem, o uitverkoren stad

854

God, soms is het donker

504

Een engel heeft de toon gezet

863a Nu laat ons God de Here (canon)

507

Het is al nacht in Betlehem

872

Masithi Amen

509

Kindje van vrede

876

Heel ons leven, de gave van God

513

God heeft het eerste woord

883

King of kings and Lord of Lords (canon)

515

Een kind geboren te Betlehem

887

Wees stil en weet: Ik ben uw God

520

De wijzen, de wijzen

891

Lord, I come to You / Heer, ik kom bij U

521

Hij komt niet uit de grote stad

896

Wie heeft zijn geld verloren

525

Wij willen de bruiloftsgasten zijn

915

Nobody knows the trouble I've seen

531

Jezus, die langs het water liep

917

Ga in het schip, zegt Gij

532

De visser ging uit vissen

923

Wil je wel geloven dat het groeien gaat

533

Daar komt een man uit Nazaret

930

Jij geeft mij vleugels (canon)

539

Jezus, diep in de woestijn

931

Don't build your house on a sandy land

540

Het waren tien geboden

934

Ik ben voor jou een nieuwe naam (canon)

541

Veertig jaren lopen door het hete zand

935

Je hoeft niet bang te zijn

542

God roept een mens op weg te gaan

936

Luister naar de wind

937

When I'm feeling sad

547a Laten wij dan bidden (canon)
549

De ezelruiter! Kijk, die ezelruiter

952

Waar zou het zijn, dat land van licht

550

Verheug u, gij dochter van Sion

954

Rust en vrede

551

Hosanna, hosanna, de Heer komt voorbij

955

Jezus, mijn verdriet is groot

553

Stap voor stap gaat door Jeruzalem

964

Met de engelen mee op reis

554

Welkom, welkom, koning Jezus

971

Zing een nieuw lied voor God de Here

555

Dans en zing: hosanna voor de koning

973

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor

979

De vogels van de bomen

568a Ubi caritas
570

Toen Jezus had gebeden

980

Van alle welgeschapen dingen

598

Als alles duister is

981

Zolang er mensen zijn op aarde

606

Met Mozes zijn wij meegegaan

981a Gij voedt de vogels in de bomen (canon)

617

De Heer is waarlijk opgestaan

982

In de bloembol is de krokus

619a Lof zij God in de hoogste troon (canon)

984

Gezegend die de wereld schept

620

Hoor aan, Gij die Gods kinderen zijt

986

De oorsprong van leven en licht

625

Groen ontluikt de aarde

988

Zittend in het gras

628

Nu moet Gij allen vrolijk zijn

991

De eersten zijn de laatsten

631

Tussen waken, tussen dromen

988

Zittend in het gras

635

De Heer is waarlijk opgestaan

992

Wat vraagt de Heer nog meer van ons

637

O vlam van Pasen, steek ons aan

993

Samen op de aarde

638

De Heer is waarlijk opgestaan

1003 Stil is de straat

654a Zing nu de Heer, stem allen in (canon)

1005 Longing for light / Zoekend naar licht

656

Ik ben de wijnstok

1006 Onze Vader in de hemel

659

Kondig het jubelend aan

1011 Da pacem, Domine

666

De Heer is opgetogen

1013 Als alle mensen vogels dromen

675

Geest van hierboven

1014 Geef vrede door van hand tot hand

676

De wind, wij zien hem niet

1016 Kom, laat ons opgaan

683

't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest
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