
Wonen in het paradijs
 

Rik zegt: ik wil ook wel wonen

in zo’n prachtig paradijs.

Stel je voor dat het nog hier was,

dan ging ik daarheen op reis!

Ik zou heel graag willen

voor de dieren die er zijn.

Ik zou 

want ze doen me 

  

Mama zegt: eens mag je wonen

in het hemels paradijs.

Jezus komt een keer jou halen,

voor de allermooiste reis.

Iedereen is daar gelukkig,

zonder pijn en geen verdriet.

Maar het fijnste wat je meemaakt,

is dat jij daar Jezus ziet.

  

God ze

Weet je dat Ik van je hou?

Adam mocht steeds met Mij praten,

maar 

In jouw hart woont nu Mijn Helper,

Hij is bij je, 

Ik wil altijd, alle dagen,

zo graag heel dicht bij jou zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

Wonen in het paradijs 

Rik zegt: ik wil ook wel wonen 

in zo’n prachtig paradijs. 

Stel je voor dat het nog hier was, 

dan ging ik daarheen op reis! 

zou heel graag willen zorgen 

voor de dieren die er zijn. 

zou spelen met die dieren, 

want ze doen me toch geen pijn. 

Mama zegt: eens mag je wonen 

in het hemels paradijs. 

Jezus komt een keer jou halen, 

voor de allermooiste reis. 

Iedereen is daar gelukkig, 

zonder pijn en geen verdriet. 

Maar het fijnste wat je meemaakt, 

is dat jij daar Jezus ziet. 

God zegt: jij mag nu mijn kind zijn. 

Weet je dat Ik van je hou? 

Adam mocht steeds met Mij praten, 

maar nu luister Ik naar jou. 

In jouw hart woont nu Mijn Helper, 

Hij is bij je, dat is fijn. 

Ik wil altijd, alle dagen, 

zo graag heel dicht bij jou zijn. 
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Elke dag leven met God
 

 

 

Gods vijand is niet meer de baas,

want wat hij wil is fout.

Gods Geest wil wonen in jouw hart,

en als je Hem vertrouwt,

dan leert Hij jou wat jij moet doen.

Gods woorden helpen jou.

En hij vertelt je elke dag:

Ik hou zoveel van jou!
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Elke dag leven met God 

Gods vijand is niet meer de baas, 

want wat hij wil is fout. 

Gods Geest wil wonen in jouw hart, 

en als je Hem vertrouwt, 

dan leert Hij jou wat jij moet doen. 

Gods woorden helpen jou. 

En hij vertelt je elke dag: 

zoveel van jou! 

 


