Dank u Heer voor dit eten en drinken

Dank U Heer, voor dit eten en dit drinken.
Dank U Heer, wat zorgt U goed voor mij. (ons)
Waar wil jij God voor bedanken? Zing het maar, bijvoorbeeld:
o
o
o
o

Dank U Heer,
eer, voor het spelen met mijn… (vriendjes
vriendjes, poppen, fietsje)
Dank U Heer,
er, voor mijn papa en mijn mama
Dank U Heer,, voor mijn bed om in te slapen
Dank U Heer, dat U altijd naar mij luistert
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De koe geeft ons de melk

De koe geeft ons de melk en de kip die legt een ei,
en fijne zoete honing verzamelt de bij.
Het fruit groeit aan d
de
e bomen, de groente op de grond.
Ja,
a, God laat alles groeien zo lekker en gezond.
Van koren op het land bakt de bakker lekker brood.
De Heer geeft ons te eten, wat word jij sterk en groot!
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De koe geeft …

de kip legt een … Welke twee plaatjes horen bij elkaar?

Wat eet jij?

Wat eet jij, wat eet jij?
Lekkere pap.
Dank U voor het eten Heer.
Hap, hap, hap!*

Wat eet jij, wat eet jij?
Lekker brood.
Daar kan ik van groeien Heer.
Ik word groot.

* Zing het liedje bij het eten van de pap;
Wie de pap voert zingt de vraag: ”Wat eet jij?”
Het kind antwoord: ”Lekkere pap.”
Zing bij het laatste hapje “Op is de pap.” ( i.p.v. “Hap, hap, hap.”)
**Geef met je hand maar aan hoe groot jij wordt;
- bij “ik” houd je de hand naast je hoofd,
- bij “word” ga je met je hand een stapje omhoog,
- bij “groot” reik je zo hoog als je maar kan!
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Wat eten wij vandaag?

Wat eten wij vandaag, wat eten wij vandaag?
Een pannenkoek met appelstroop.*
Dat eten wij vandaag, en
n dat lust ik zo graag
En
n ik dank u voor het eten Heer.

Wat eten wij vandaag, wat eten wij vandaag?
Een boterham met pindakaas.*
pindakaas.
Dat eten wij vandaag, en dat lust ik zo graag.
En ik dank u voor het eten Heer.
* Wat lust jij graag?
Patat met mayonaise?
Aardappelen met wortelen?
Zing het lied met wat jij vandaag wilt eten!
Vraag - antwoord: Eén kind zingt de vraag:’Wat eten wij vandaag?’
Een ander kind /‘moeder’ zingt het antwoord.
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Voor dit eten en drinken

Voor dit eten en drinken danken wij de Heer.
Hij zorgt voor ons alle dagen weer.
Voor dit eten en drinken danken wij de Heer.
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