
1 – Ik kom naar je toe! 
 

 

Ik kom naar je toe! Ik kom naar je toe! 

Je weet wat ik doe: ik kom naar je toe! 

 

Stap voor stap is Hij op weg, 

is Hij op weg naar mij. 

Jezus zegt: je bent al groot, 

je hoort er nu echt bij. 

Weet je wat ik doe? 

Weet je wat ik doe? 

 

Ik kom naar je toe! Ik kom naar je toe! 

Je weet wat ik doe: ik kom naar je toe! (x2) 

 

Jezus zegt: zet maar een stap, 

zet maar een stap, da’s goed. 

Jezus zegt: ik help je wel, 

ik toon je hoe het moet. 

Weet je wat ik doe? 

Weet je wat ik doe? 

 

Ik kom naar je toe! Ik kom naar je toe! 

Je weet wat ik doe: ik kom naar je toe! (x3) 

 

 
 

 



2 – Ik maakte een fout 
 

 

Ik maakte een fout, 

ik deed het niet zo goed. 

Vergeef me, Heer, 

en leer me hoe het moet. 

 

 
 
 



3 – Wij bidden Heer 
 

 

Wij bidden Heer, kom bij ons 

en luister wat wij vragen. 

Wij bidden Heer, kom bij ons, 

vandaag en alle dagen. 

 

 
 

 



4 – De verhalen van de Heer 
 

 

Luister, luister, luister weer 

naar de verhalen van de Heer. 

Luister, luister, luister weer 

naar de Heer. 

 

Er is zoveel dat ik leer 

uit de verhalen van de Heer. 

Er is zoveel dat ik leer 

van de Heer. 

 

Ik verander keer op keer 

door de verhalen van de Heer. 

Ik verander keer op keer 

door de Heer. 

 

 

 
 
 



5 – Stap stap 
 

 

Stap, stap, stapperdestap. Stap, stap, stapperdestap. 

Ik wil graag bij Jezus zijn, zoals water bij de wijn. 

Stap, stap, stapperdestap. Stap, stap, stapperdestap. 

Ik wil graag bij Jezus zijn, zoals water bij de wijn. 

 

Stap, stap, stapperdestap. Stap, stap, stapperdestap. 

Ik ga gauw naar Jezus toe. Hij helpt mij, ik word niet moe. 

Stap, stap, stapperdestap. Stap, stap, stapperdestap. 

Ik ga gauw naar Jezus toe. Hij helpt mij, ik word niet moe. 

 

Stap, stap, stapperdestap. Stap, stap, stapperdestap. 

Jezus is nu dicht bij mij. Daarom ben ik o zo blij. 

Stap, stap, stapperdestap. Stap, stap, stapperdestap. 

Jezus is nu dicht bij mij. Daarom ben ik o zo blij. 

 

 

 
 
 



6 – Vandaag zeg ik ja! 
 

 

Vandaag zeg ik ja, ik wil als Jezus leven. 

Vandaag zeg ik ja, ik wil mij aan Hem geven. (x2) 

 

Hij sprak die laatste keer: 

"Doe dit voor Mij steeds weer. 

Breek het brood en drink de wijn, 

dan wil Ik bij je zijn." 

 

Vandaag zeg ik ja, ik wil als Jezus leven. 

Vandaag zeg ik ja, ik wil mij aan Hem geven. (x2) 

 

'k Wil nu als Jezus leven, 

ik zal Hem niet vergeten. 

'k Zing de blijde boodschap voort, 

zodat iedereen het hoort. 

 

Vandaag zeg ik ja, ik wil als Jezus leven. 

Vandaag zeg ik ja, ik wil mij aan Hem geven. (x2) 

 

 

 
 
 



7 – Wat een fijne dag, hela, hola! 
 

 

Ik ben zo blij dat Jezus bij mij is, 

dat Hij mijn vriend geworden is in deze mis. 

Het is voor mij een leuke nieuwe start, 

want Jezus zit voor altijd heel diep in mijn hart. 

 

Wat een fijne dag, hela, hola! 

Wat een fijne dag, hela, hola! 

Wat een fijne dag, hela, hola! 

Wat een fijne dag, hé? Ja ja! 

 

Ik ben zo blij een kind van God te zijn. 

Ik heb de stap naar Hem gezet en dat is fijn. 

Ik zing voor Jezus en ik ben zo blij, 

want dit is echt een heel fijn feest voor jou en mij. 

 

Wat een fijne dag, hela, hola! 

Wat een fijne dag, hela, hola! 

Wat een fijne dag, hela, hola! 

Wat een fijne dag, hé? Ja ja! 

 

Wat een fijne dag, hela, hola! 

Wat een fijne dag, hela, hola! 

Wat een fijne dag, hela, hola! 

Wat een fijne dag, hé? Ja ja! 

 

 
 

 


