Liedjes bij ‘David’
David’
Ik ben David de jongste zoon van Isaï
Geloven is een feest (themalied)
Wie mag de nieuwe koning worden?
Ding ding dinge ding wie speelt er op zijn harp?
Wat een kanjer van een reus
Waar is David?
Het is feest in de stad

Ik ben David, de jongste zoon van Isaï

Ik ben David, de jongste zoon van Isaï,
en ik zorg voor de schapen op het veld,
Ik roep ze één voor één, want ik ken hun naam,
ik heb ze allemaal geteld.
Ik ben hier alleen, met mijn schapen om mij heen,
maar de Here God is altijd bij mij.
Ik praat vaak met Hem, en Hij hoort mijn stem,
en ik speel op mijn harp en zing erbij.
erbij
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Geloven is een feest

Refrein:
Geloven is een feest, en David zingt blij:
“De Heer is mijn herder, Hij zorgt voor mij.”
Geloven is een feest, ook wij zingen blij:
“De
De Heer zorgt voor jou en voor mij.”
mij.

1. Wie loopt daar in het veld,
met schapen om zich heen,
het is David, en hij voelt zich niet alleen.
David is blij, en hij zingt een lied,
hij weet dat God hem altijd ziet.
Geloven is een feest…

2. Wie loopt daar in het veld,
het is een sterke beer,
daar is David, en hij slaat die beer zo neer.
David
d is blij en hij zingt een lied,
hijj weet dat God hem altijd ziet.
Geloven is een feest…

3. Wie is er op de vlucht?
Verstopt zich telkens weer?
Het is David, maar hij vertrouwt de Heer.
David is blij en hij zingt een lied,
hij weet dat God hem altijd ziet.
Geloven is een feest …

4. Wie danst er voor de ark
en jubelt voor de Heer?
Het is David, want de ark is er nu weer.
David is blij en hij zingt een lied,
hij weet dat God hem altijd ziet.
Geloven is een feest…
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Wie mag de nieuwe koning worden?

Kijk, de eerste broer is de grootste,
maar God zegt: “Hij
Hij is het niet”,
Ook de tweede lijkt heel flink en sterk,
maar let niet op wat je ziet.

En de derde, vierde, vijfde, zesde,
zeven broers gaan er voorbij.
Maar toch zegt God tegen Samuël:
“Die ik zoek is er niet bij.”

Dan komt David, hij is de jongste,
en de laatste in de rij.
rij
God zegt: “David mag de koning zijn,
want hij houdt heel
hee veel van Mij.”
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Ding ding dingeding, wie speelt er op zijn harp?
harp

Ding ding dinge ding,
wie speelt er op zijn harp?
Het is David, en hij zingt erbij.
Ding ding dinge ding, ik ben zo blij,
want de Heer is de Herder van mij.
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Wat een kanjer van een reus

Refrein:
Wat een kanjer van een reus,
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,
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,
He
*
en boem!… de reus valt neer. **

Refrein: * Laat je spierballen zien.
** Wijs aan hoe groot de reus is.
*** 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 weg werpt.
** Geef een harde klap in je handen bij ‘Boem!’
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Waar is David?

De soldaten zingen:

Koning Saul zingt:

Waar is David? Weet jij het misschien?
Waar is David? Heb jij hem gezien?
Wij zoeken overal, in berg en dal,
maar wij hebben hem niet gezien.

Waar is David? Weet jij het misschien?
Waar is David ? Heb jij hem gezien?
Ik zoek hem overal, in berg en dal,
maar ik heb hem nog niet gezien.

Het is feest in de stad
Het is feest in de stad, het is feest in de stad.
En de mensen juichen en zingen blij.
Want Gods ark komt eraan,
Gods ark komt eraan,
en die mag in Jeruzalem staan.
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