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Water , lekker fris en lekker nat 
    
Dit lied vertelt waar we water voor gebruiken, en waarom water zo belangrijk is.  

Het kan als inleiding gebruikt worden op het verhaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Water, lekker fris en lekker nat.          

Water, water voor het warme bad.    

Water, water om te douchen.               

Water voor het wassen van mijn haar.  

Voor 't wassen van mijn handen,               

en poetsen van mijn tanden,            

spoelen met water en ik ben weer klaar. 
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Water, water voor het koken.        

Water, water om te drinken.           

Water, water voor de ranja.            

Water voor de koffie en de thee.     

Voor alles wat weer schoon moet,      

de afwas en het wasgoed.             

Water, daar doe je zoveel dingen mee. 

 

  



 

Kijk bij Bijbelspel > Mozes > 

De kinderen zijn verkleed 

een stok in de hand, bagage op de rug, een kruik hangt aan de riem.

(voor kledingsuggesties >>>>

   

Kind 1:  Waar is de weg, waar is het land,

Kind 2:  Kijk maar omhoog, daar is Gods wolk

Kind 1: Het is zo warm in de woestijn,

Kind 2:  Maar kijk, Gods wolk die zal ons steeds 

Kind 1:  Ik heb zo'n honger, maar

Kind 2:  God reist Zelf mee in de woestijn,

God geeft water 

Kind 1:   Ik heb dorst, 

Kind 2:   't Is hier droog, er is geen water,

Kind 3:  In Egypte was wel water, w

Kind 4:   Waarom zijn wij hier

Allen:    Er is geen water, er is niets!

Mozes:          Houd toch op met dat gemopper. 

  Hij heeft ons toch steeds geholpen

  God heeft gesproken: "Ik zal voor u,

  Ga voor het volk uit, neem je staf mee,

  Het water zal tevoorschijn komen,

Verteller:  Die plaats, waar God het water liet stromen,

  heet Massa en Meriba voortaan.

 

Zingen: 

Heb je dorst? Heb je dorst?

God wil jou water geven

Water om te leven

Uit de rots, uit de rots,

laat Hij het water stromen

Jij mag komen,

 

 

 

> Mozes > Brood en water  

zijn verkleed als Israëlieten die door de woestijn trekken. Ze hebben 

een stok in de hand, bagage op de rug, een kruik hangt aan de riem.

>>>>  Bijbelspel  >>>>    inhoud) 

Waar is de weg, waar is het land, waarheen we nu gaan reizen? 

Kijk maar omhoog, daar is Gods wolk die ons de weg zal wijzen.

Het is zo warm in de woestijn, te heet om er te leven.

k, Gods wolk die zal ons steeds voldoende schaduw geven.

Ik heb zo'n honger, maar er groeit hier  niets om van

God reist Zelf mee in de woestijn, Hij zal ons niet vergeten!

Ik heb dorst, maar waar is water? Ach, hoe kom ik daar toch aan?

't Is hier droog, er is geen water, en geen beek, of 

In Egypte was wel water, want daar komen wij vandaan.

Waarom zijn wij hier gekomen,om met z'n allen om te komen?

Er is geen water, er is niets! Mozes, Mozes, doe toch iets!

ch op met dat gemopper. Vertrouwen jullie God niet meer?

heeft ons toch steeds geholpen. En dat doet Hij zeker weer!

God heeft gesproken: "Ik zal voor u, op de rots bij Horeb staan.

het volk uit, neem je staf mee,waarmee je op de rots 

water zal tevoorschijn komen, en het volk mag drinken gaan.

Die plaats, waar God het water liet stromen,                     

heet Massa en Meriba voortaan. 

Heb je dorst? Heb je dorst?                        

od wil jou water geven.                                                     

ater om te leven in de woestijn.                                                      

Uit de rots, uit de rots,                                                                                    

water stromen.                                                                            

ij mag komen, God wil ook jouw Vader zijn. 

Israëlieten die door de woestijn trekken. Ze hebben 

een stok in de hand, bagage op de rug, een kruik hangt aan de riem. 

aarheen we nu gaan reizen? 

ie ons de weg zal wijzen.   

e heet om er te leven.                     

voldoende schaduw geven. 

van te eten.         

Hij zal ons niet vergeten! 

Ach, hoe kom ik daar toch aan?       

 put, of kraan.            

vandaan.                       

om met z'n allen om te komen?              

Mozes, Mozes, doe toch iets!                      

ertrouwen jullie God niet meer?   

n dat doet Hij zeker weer!        

op de rots bij Horeb staan.    

waarmee je op de rots moet slaan.   

en het volk mag drinken gaan.” 
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         Heb je dorst, heb je dorst?
         Je mag bij Jezus komen.
        “Ik geef levend water,” 
         Kom bij Hem, kom 
         Hij laat Zijn liefde stromen,
         als een fontein stroomt het in jou en mij.

 

eb je dorst, heb je dorst?                
Je mag bij Jezus komen.                                                 
“Ik geef levend water,” dat zegt Hij.   
Kom bij Hem, kom bij Hem.                                              
Hij laat Zijn liefde stromen,  
als een fontein stroomt het in jou en mij. 



 

 


