
      Wat een kanjer van een reusWat een kanjer van een reusWat een kanjer van een reusWat een kanjer van een reus
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Refrein: 

 Wat een kanjer van een reus,
 wat een reuze-reus, ** 
 is Goliath de Filistijn.  
 Hoor eens hoe hij spot, *** 
 met Isr’els God.  
 ´t Is een reus om bang voor te zijn.
 
1 
 De mensen bibberen allemaal, *
 en schrikken van zijn ruwe taal. 
 Niemand durft te vechten met zo’n man,
 met een reus die alles kan.
 
2  
Ook David is niet reuze sterk. 
Een reus verslaan, dat is Gods werk. 
David  werpt een steen, en vertrouwt de Heer, 
en boem!… de reus valt neer.
 
 

Refrein: *    Laat je spierballen zien.

   **   Wijs aan hoe groot 

   *** Houd de hand achter je oor.

vers 1:   *   Vouw je armen kruiselings voor je lichaam, en duik iets in elkaar.

vers 2:   *   Doe of je een steen

   **  Geef een harde klap
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Wat een kanjer van een reus, * 

 

´t Is een reus om bang voor te zijn. 

De mensen bibberen allemaal, * 
en schrikken van zijn ruwe taal.  
Niemand durft te vechten met zo’n man, 

reus die alles kan. 

Ook David is niet reuze sterk.  
Een reus verslaan, dat is Gods werk.  
David  werpt een steen, en vertrouwt de Heer, * 
en boem!… de reus valt neer. ** 

*    Laat je spierballen zien. 

Wijs aan hoe groot de reus is. 

*** Houd de hand achter je oor. 

Vouw je armen kruiselings voor je lichaam, en duik iets in elkaar.

steen weg werpt. 

Geef een harde klap in je handen bij ‘Boem!’ 
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Vouw je armen kruiselings voor je lichaam, en duik iets in elkaar. 


