Kijk ik heb 2 ogen,

2 wangen

en een kin.

Eén mond met witte tanden
en mijn tong past er ook in.

Hoor ik heb 2 oren, en op mijn hoofd groeit haar.
Mijn neusje zit van voren en wenkbrauwen zijn daar.

2 armen en 2 handen, 10 vingertjes eraan.
Mijn benen, voeten, tenen, kijk die zitten onderaan.
Alles zit er op en aan, wie heeft dat toch gedaan?
God maakte mij van top tot teen, want dat kan God alleen!

2 armen en 2 handen,
10 vingertjes eraan.

Mijn benen, voeten, tenen,
kijk die zitten onderaan.

Alles zit er op en aan,
wie heeft dat toch gedaan?
God maakte mij van top tot teen,
want dat kan Hij alleen!
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Moet
je kijken

Moet je kijken, moet je kijken,
je bent met niemand te vergelijken.
God die alles van jou kent,
maakte jou zoals je bent.

Moet je kij - ken, moet je kij - ken, je bent met nie-mand te ver- ge- lij- ken.

God die

al

-

les van

jou

kent,

maak - te

jou
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zo - als

je

bent.

Twee oren om te horen - twee ogen om te zien - één mond om mee te praten.
Twee oren om te horen,
twee ogen om te zien.
Twee handen om te spelen.
Van
an vingers heb ik tien!

Wijs je oren aan,
wijs je ogen aan,
draai je handen in het rond,
rond
steek je handen recht naar voren.
voren

Eén mond om mee te praten,
en eten ‘hap, hap, hap’..
Eén neus om mee te ruiken.
Twee voeten ‘stap,
stap, stap, stap’.
stap

Wijs je mond aan,
tik 3 keer op je mond,
mond
wijs je neus aan,
stap 3 keer op de grond.
grond

Van voren en van achter.
achter
Van top tot aan mijn teen.
teen
God maakte mij* bijzonder.
Van mij* is er maar één!!

Wijs
ijs op je buik en op je rug,
rug
wijs je hoofd en tenen aan,
aan
wijs omhoog,
wijs jezelf aan en steek je duim op.

*Je kunt het woord ‘mij’
vervangen in ‘jou’’.
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Jij bent een wonder, zo bijzonder

Jij bent een won-der
der zo bij-zon-der,
bij
want van jou is er maar één. Echt waar?Echt waar! Ge- loof het maar. God maakt de

men - sen al - le - maal, en jij

bent heel spe – ci - aal.

Echt

waar?

Jijij ben een wonder, zo bijzonder,
bijzonder
want van jou is er maar één.
(Spreken:) Echt waar? Echt waar!*
Geloof het Jij bent een wonder zo bijzonder,
want maar.
God maakt de mensen allemaal,
allemaal
en jij bent heel speciaal.
speciaal
(Spreken:) Echt waar? Echt
cht waar!*
waar
Geloof het maar!
* Het ene kind vraagt: ‘Echt
cht waar?’,
een ander kind antwoordt: ‘Echt
‘
waar!’
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Echt

waar!

Ge -

loof

het

maar!

Weet je wel dat God van alle mensen houdt?
Geel en zwart, blank en bruin, jong en oud.

Arm en rijk, dik en dun, groot en klein.
God houdt van de mensen die op aarde zijn.

Weet je wel dat God van alle mensen houdt?
houdt?

Uit “Timotheüs kinderliedjes , deel
eel 2

www.bijbelidee.nl

