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Welkom 

De kaars straalt blij voor jullie en voor mij 
We gaan zingen en we bidden  

Lieve God, kom in ons midden  
En nu zeggen we allemaal samen 

Amen  
 
Hallo hallo 

 
 
Verhaal – Abraham 

 
Wie is Abraham en de eerste belofte 
 

Zoveel korrels (mel: Vader Jakob) 
Zoveel korrels zoveel korrels 

in je hand in je hand 
niemand kan ze tellen niemand kan ze tellen 
wat een zand wat een zand 

 
Op reis gaan 

 
Zeg, Abram (mel: Jan Huijgen)  
Zeg, Abram je moet weg 

roep ook Sara en je knecht 
Ga reizen ga reizen 

en de weg zal God je wijzen 
 

 

        
 



 

Onderweg zijn 

 
Abraham die ging op reis (mel: Advocaatje) 

Abraham die ging op reis, tiereliereliere 
Abraham die ging op reis, tierelierelom 

Met zijn vrouw en neefje Lot, tiereliereliere 
met zijn vrouw en neefje Lot, tierelierelom 
Geit en schapen mochten mee tiereliereliere 

Geit en schapen mochten mee tierelierelom 
Ook zijn spullen nam hij mee tiereliereliere 

ook zijn spullen nam hij mee tierelierelom 
 
Aankomen in het land van belofte 

 
In Kanaän staat een tent (mel: in 

Holland staat een huis) 
 
 

 
 

 
In Kanaän staat een tent, in Kanaän staat een tent 
In Kanaän staat een tent jaja 

Een tent voor Abram en Sara, 
In Kanaän staat een tent, in Kanaän staat een tent 

 
Wie woont er daar nog meer, wie woont er daar nog meer 
Neef Lot die is ook meegegaan 

Net als de dieren in karavaan 
Wie woont er daar nog meer, wie woont er daar nog meer 

 
Dit is hun nieuwe thuis, dit is hun nieuwe thuis 
God had gezegd stop hier de reis 

Want dit word jullie nieuwe huis 
Dit is hun nieuwe thuis, dit is hun nieuwe thuis  



 

Belofte van de baby 

Twinkel (mel: twinkle twinkle little star) 
 

Twinkel twinkel kleine ster 
Ik zie jou al van heel ver 

Abraham kijk eens naar boven 
en dan moet je echt geloven 
zoveel sterren in de nacht 

zo groot wordt jouw nageslacht   
 
Baby 

 
O wat zijn we heden blij (mel: O wat zijn we heden blij) 

O wat zijn we heden blij 
er is een baby er is een baby 

O wat zijn we heden blij 
en hij heet Isaäk, dat vieren wij 
 

Afsluiting  

Als je blij bent, lieve mensen 

(mel: If you’re happy and you know it) 
 
Als je blij bent lieve mensen, 
klap je hand (klap klap) 
Als je blij bent lieve mensen, 
Klap je hand (klap klap) 
Als je blij bent doe dan mee, 
Klap je handen alle twee 
Als je blij bent lieve mensen, 
Klap je hand (klap klap) 
 
Als je blij bent lieve mensen, 
Stamp je voet (stamp stamp) 
Als je blij bent lieve mensen, 
Stamp je voet (stamp stamp) 
Als je blij bent doen dan mee, 

Stamp je voeten alle twee 
Als je blij bent lieve mensen, 
Stamp je voet (stamp stamp) 
 
Als je blij bent lieve mensen, 
zeg hiep hoi (hiep hoi) 
Als je blij bent lieve mensen, 
Zeg hiep hoi (hiep hoi) 
Als je blij bent lieve mensen, 
Zeg hiep hoi maar met ons mee, 
Als je blij bent lieve mensen, 
Zeg hiep hoi (hiep hoi) 
 

 
Voor in de agenda: de volgende Kerk op schoot is op 25 sep! 


