
Super-blij! 

 
Super, super super blij  

voel ik mij vandaag! 

Jezus krijgt een zoen van mij, 

'k zie Hem echt heel graag. 

Kijk eens daar en kijk eens hier: 
heel veel oogjes vol plezier! 
Jezus maakt ons toch zo blij 
schuif dus ook je stoeltje bij! 

Super, super, super blij… 

Hij leert ons om fijn te leven 
en elkaar veel liefs te geven! 
’t Is de vriend van iedereen! 
Kom erbij, ja nu meteen! 

Super, super, super blij… 

 

 

 

Oeps, ’t was fout… 

Oeps, ’t was fout, 
ik heb weer overdreven 
Goede God 
met uw hart van goud, 
wilt u mij vergeven? 

Glorialied 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia 

Jezus roept ons bij onze naam 

Daarom loven en prijzen wij U. 

Jezus brengt ons allemaal saam. 

Alleluia 

Jezus neemt ons bij onze hand 

Daarom loven en prijzen wij U. 

Hij smeedt met ons een vriendenband. 

Alleluia 

 

Lied bij de drie kruisjes 

Jezus, ik denk aan Jou. 

Jezus, ik spreek over Jou. 

Jezus, ik hou van Jou, 

zo blijf ik Je trouw. 

 

Ik ben blij te horen 

Ik ben blij te horen: dit verhaal. 

Goed nieuws voor de wereld: 

voor ons allemaal. 

 

Ik zing want ik ben blij 
 

Ik zing want ik ben blij! 

Ja, Jezus houdt van mij! 

Ik zing want ik ben blij! 

Ja, Jezus houdt van mij! 
 
En nu zal Hij bij me komen, 
daar mocht ik zo lang van dromen. 
Daarom zijn we hier tesaam, 
om te vieren in Zijn naam! 
 

Ik zing want ik ben blij… 
 
En nu zal ik Hem ontvangen, 
daar mocht ik zo naar verlangen. 
En dat vieren we zo graag, 
daarom is het feest vandaag! 
 

Ik zing want ik ben blij… 

 

 

 

 

 

 

 



Lied bij de voorbeden 

Vertel het aan de mensen 
met zorgen of verdriet: 
dat God er is voor iedereen. 
En dat Hij hen graag ziet. 

 

Kom aan tafel 
 

Kom aan tafel, kom aan tafel, 

aan de tafel van de Heer. 

Kom aan tafel, kom aan tafel, 

dit zegt Jezus keer op keer. 

Wij zijn hier dicht bij elkaar. 
De tafel staat mooi voor ons klaar. 
Wij bieden U nu brood en wijn, 
want dat maakt het hier zo fijn. 

Kom aan tafel... 

Jezus, kom nu bij ons wonen. 
Wij konden enkel van Jou dromen. 
Kom nu wonen in ons hart, 
wij hebben Jou zo lang verwacht. 

Kom aan tafel... 

 

 

 

Vredeswens 

De vrede van Jezus  
voor jou en voor mij, 
vrede bij je thuis en diep in je hart. 

De vrede van Jezus  
voor jou en voor mij, 
niet voor ons alleen  
maar voor iedereen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaar het leven in 

Vaar mee, het leven in, 

met Jezus heeft het veel meer zin. 

Vaar mee, het licht tegemoet, 

tot ziens, het ga je goed! 

Vandaag vierden wij allen feest, 
want brood en wijn werden gedeeld. 
Zijn woorden hebben wij gehoord, 
ze gaan met ons mee aan boord. 

Vaar mee het leven in… 

Dit is geen eind, maar een begin, 
ons leven heeft nu veel meer zin. 
Wij voelen vrede die Hij bracht 
en varen uit met volle kracht. 

Vaar mee het leven in… 

Zij we straks op de volle zee 
wij weten: Jezus vaart steeds mee. 
Wij volgen zijn weg naar geluk, 
met zijn zegen kan het niet meer stuk. 

Vaar meer het leven in… 

 

 

 

 


