Hallo…
Kim weet goed hoe je moet bellen.
“Kijk,” zegt Kim, “dat doe ik zo.
Ik druk op de cijferknopjes,
en dan zeg ik: “Dag, hallo.”
“Hoi, met Rik,” hoort Kim dan zeggen.
“Hoi, met Kim, ik heb een vraag.
Kom jij strakjes bij mij spelen?
Want dat wil ik echt heel graag.”

Tring tring, mijn mobiel staat aan.
Ik neem hem op en ik noem mijn naam:
“Hallo, met Kim, * ik kan je niet zien.
Maar wat ik vertel, dat hoor je wel!”
Praten kun je met de Heer.
Ja, elke dag, ‟t maakt niet uit wanneer.
“Dag, lieve Heer, ik kan U niet zien.
Maar wat ik vertel, dat hoort U wel!”
* noem je eigen naam
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Eet smakelijk!
Kim en Rik eten een broodje.
Waar komt al het brood vandaan?
Mama haalt het bij de bakker.
Hij bakt broden van het graan.
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De koe geeft ons de melk en de kip die legt een ei.
En fijne zoete honing verzamelt de bij.
Het fruit groeit aan de bomen, de groente op de grond.
Ja, 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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Welke 2 plaatjes horen bij elkaar?

Vogel

Vogel
Voor wie is het laatste broodje?
Kim roept: “Vogel, kom maar gauw.
Wij zijn jou echt niet vergeten.
Kijk, dit broodje is voor jou.”

Hoor, de vogels buiten,
ze fluiten hun lied:
“Twiet, twiet, twiet,” zo klinkt hun lied.
God vergeet hen niet.
God zorgt voor de vogels,
Hij zorgt ook voor mij:
“Dank U Heer,” zo klinkt mijn lied.
God vergeet mij niet.
Vlieg als een vogel:
Beweeg je armen als vleugels op en neer.
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Zo vrij als een vogel en vlinder
“Kijk,” zegt Kim, “zo vliegt een vlinder.”
Ze doet haar armen op en neer.
Rik en Kim vliegen nu samen,
als een vlinder heen en weer.

Dag vrolijke vlinder wat vlieg jij vrij.
Dag fluitende vogel wat fluit jij blij.
En ik zing erbij, zo vrolijk en vrij.
Want ik ben een kind van de Heer, yes!
Ja, ik ben een kind van de Heer.
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Het konijn
Kim en Rik gaan grasjes plukken.
Voor wie zal dat lekkers zijn?
Voor de vogel? Voor het poesje?
Nee, het is voor het konijn.
Moet je horen, moet je horen,
konijnen hebben lange oren.*
En een snuffelsnuit van voren.
God heeft hen zo mooi gemaakt.
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Haan, kip en kuikentjes
Kim roept: “Kippen, kom erbij.
Jullie krijgen iets van mij.
Heel veel graantjes om te eten.
Geef je mij een lekker ei?”
Kijk, de haan heeft mooie veren.
En het kuikentje voelt zacht.
“Wow,” roept Rik, “wat is hij schattig.
Wat heeft God dat mooi bedacht!”
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Welke geluiden maken deze dieren?
„Kukeleku‟ kraait de haan in het kippenhok.
Alle kippen kakelen van „tok, tok, tok.‟
Hoor, het musje tjilpt „tjiep, tjiep.‟
De kleine muis piept „piep, piep, piep.‟
„Kwaak‟ kwaakt de kikker,
en „boe‟ loeit de koe.
„Hopla-hop‟ springt de kangoeroe.
„Roetsj‟ doet de aap en hij springt de boom in.
„Kriebel krabbel kriebel‟ doet de kleine spin.
Hoor het poesje zegt „miauw.‟
De papegaai roept „koppie krauw!‟
„Mèèè‟ roept het geitje,
en „brom‟ doet de beer.
Alle dieren maakt God de Heer.

www.bijbelidee.nl

Madeliefjes
Kim rijgt van de madeliefjes
alle steeltjes aan elkaar.
“Kijk eens Rik, ik maak een kransje.
Klaar! Hoe staat het in mijn haar?”

Rik wil ook een kransje maken.
Maar dat lukt hem niet, helaas.
Rik zegt: “Ik pluk een boeketje.
En dat zet ik in een vaas.”
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De bloemen in ons tuintje
Er bloeien bloemen in ons tuintje.
Rood, oranje, roze en geel.*
Mooie kleuren, lekkere geuren.
Heer, wat maakte U er veel!
* Noem anderen kleuren van bloemen,
bijvoorbeeld: ‘paars en wit en blauw en geel’.
* Hoe heten de gele bloemen?
Weet jij welke bloemen oranje zijn?
Welke bloemen zijn roze? Etc.
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Een huisje onder de tafel
Kim kruipt weg onder de tafel.
Rik schuift er gezellig bij.
Kim zegt: “Kijk, dit is ons huisje,
waar we wonen, ik en jij.”

Rik zegt: “Niemand ziet ons zitten.”
“Nee,” zegt Kim, “dat heb je mis.
Jezus woont ook in ons huisje,
omdat Hij steeds bij je is.”

De Heer is overal
De Heer is voor mij,
en achter mij
en altijd aan mijn zij.
En Hij legt zijn hand op mij,
dat is zo fijn.
De Heer is onder mij,
en boven mij,
en Hij woont ook in mij.
Dichterbij dan zo dichtbij
kun je nooit zijn.
Nee, nooit!

www.bijbelidee.nl

Au!
Kim zegt: “Ik ben nu de moeder,
Rik, jij mag de vader zijn.”
Poes kruipt ook onder de tafel.
En zij mag het kindje zijn.
Kim zegt: “Poes, hier is jouw bedje.
Jij moet slapen, kom eens gauw.
Maar dit kindje steekt haar klauw uit.
“Mauw!” En moeder Kim huilt: “Au!”
Op de vinger komt een pleister,
en een dikke kus erop.
Mama zegt: “Laat poes toch lopen,
speel maar liever met je pop.”
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Moet je huilen?
Moet je huilen, heb je pijn?
Kom maar gauw, dan troost ik jou.
Moet je huilen, heb je pijn?
Kom, ik wil er voor jou zijn.
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Ruzie
Rik zegt: “Dit is mijn garage,
vind je dat geen leuk idee?”
“Nee,” zegt Kim, “het is ons huisje,
en ik doe niet met je mee.”
Kim gooit de auto‟s uit het huisje.
En Rik schreeuwt: “Wat doe je nou?
Ik ben boos, ik ga naar huis toe,
en ik speel niet meer met jou.”
Mama zegt: “We gaan eerst praten.
Ruzie maken is niet fijn.”
Kim zegt: “Sorry van je auto‟s.
Zullen wij weer vriendjes zijn?”

Heb je ruzie, dat is niet fijn.
Weet je wat je doet?
Zeg maar „sorry‟, zo maak je het goed.
„Zullen wij weer vriendjes zijn.‟

Koningskind

In de kast staat een verkleedkist.
Kijk eens gauw, wat zit erin?
Mooie kleren voor een koning,
en ook voor een koningin.
Kim doet vlug een lange jurk aan.
“Ik ben koningin,” zegt zij.
“En de pop is het prinsesje,
en de prins? Beer, dat ben jij.”
Rik die maakt een mooie buiging.
“Weet je wat ik grappig vindt?
Nu ben ik een echte koning.
En… ik ben Gods koningskind!”
Jij bent een koningskind, ik ben een koningskind.
Wij horen bij de allergrootste Koning.
Ons hart is een paleis, want Jezus woont in jou en mij.
Hij regeert, Hij maakt ons vrij en blij.
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De baby
St, doe een beetje zachtjes, ja wees nu even stil.
Hier is een heel klein baby‟tje dat slapen wil.
En gaan zijn ogen open, of als hij drinken wil:
(doe het huilen na:) wè wè wè!
O, wat een geluid komt er dan uit, wat een gegil!
(zachtjes fluisteren:) Wees stil.

God gaf mij een broertje.
Ik mag zijn zusje zijn.
Ik wil graag met hem spelen maar hij is te klein.
Hij drinkt en slaapt en huilt,
maar wat kan ik met hem doen?
* * * (maak 3 kusgeluidjes)
Ik wacht wel tot hij groter is en geef een zoen.
* * (geef 2 kusjes)
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Wat ruik je?
Hoor, de baby is gaan huilen.
Wil hij drinken? Heeft hij pijn?
“Nee,” zegt Rik, “ik kan het ruiken.
Dat zal vast een poepie zijn.”
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Lekker badderen
Mama vraagt: “Wie wil mij helpen?
Baby Basje moet in bad.”
“Ik,” roept Rik, hij pakt een luier.
Kim spat Basjes buikje nat.
Spetters op zijn blote buikje,
spetters op zijn neus en haar.
Spetter spat, wat fijn is dat!
Afdrogen… en Bas is klaar.

www.bijbelidee.nl

Koekjes
Mama kan zo lekker bakken,
koekjes bakte ze vandaag.
„Mm,‟ zegt kim, „dat wordt weer smullen,
want ik lust ze echt heel graag.‟
Mama zegt: „Je mag er twee hoor.‟
Maar Kim lust er wel veel meer.
Mama zet de koekjestrommel,
in het keukenkastje neer.
Kim en Rik gaan samen spelen.
Mama vraagt: „Gaan jullie mee?
Ik moet even naar de winkel.‟
Maar Kim schudt haar hoofd van nee.
„Ik ben moeder, Rik is vader,
en wij passen op het huis.‟
„Dan ga ik alleen,‟ lacht mama.
„Daag, ik kom weer heel snel thuis.‟
Kim loopt stiekem naar het kastje,
en ze pakt de trommel weer.
„Rik, wil jij zo‟n lekker koekje?
Deze smaken echt naar meer.‟

Rik zegt: „Geef mij nog maar ééntje,
nu jouw moeder ons niet ziet,
kunnen wij best even proeven.
Een paar koekjes mist ze niet.‟
Maar als moeder later thuis komt,
is Rik vlug naar huis gegaan.
Kim durft mama niet te zeggen,
wat ze stiekem heeft gedaan.
Even later komt een tante
heel gezellig op bezoek.
Mama vraagt: „Pak jij de trommel?
Kim, trakteer jij op een koek.‟

Mama stuurt Kim naar haar kamer.
Mama is echt boos op haar,
op het snoepen, op de leugen.
En Kim voelt zich nu heel naar.

Kim zegt: „Nee, ik moet vlug plassen.‟
En ze is snel weg gegaan.
Mama pakt de lege trommel.
„Kim! Heb jij dat soms gedaan?‟

Kim huilt: „Heer, ik ben verdrietig,
‟t Spijt me wat ik heb gedaan.
En ik laat een ander keertje,
mama‟s koekjes echt wel staan.‟

Kim vertelt dan gauw een leugen.
En ze roept uit de wc:
„Nee, Rik snoepte van uw koekjes,
ik vond dat geen goed idee.‟

Dat moet ik aan mama zeggen:
Sorry, „k zal het nooit meer doen.‟
Omdat Kim het goed komt maken,
geven ze elkaar een zoen.
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Kriebelkusje
Papa geeft een kriebelkusje.
als hij thuis komt van zijn werk.
Papa tilt Kim op zijn schouders.
Papa is heel stoer en sterk.
“Wij zijn samen groot, he papa?”
fluistert Kim dan in zijn oor.
Papa lacht: “Ik weet het zeker,
jij bent mijn grootste meisje hoor!”
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Groot en sterk
Ik ben al groot, zo groot.
En mijn papa is nog groter.
Maar weet je wie de aller, aller, allergrootste is?
Dat is God, niemand is zo groot als Hij.
Ik ben al sterk, zo sterk,
en mijn papa is nog sterker.
Maar weet je wie de aller, aller, allersterkste is?
Dat is God, niemand is zo sterk als Hij.
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Dag familie
Kim zegt: “Wij zijn met z‟n vijven.
Ik noem alle namen op:
Papa, mama, ik als derde,
Bas, en kleine baby Bob.

Dit zijn mijn vader en mijn moeder,
zij zijn samen een paar.
En een broertje en de baby,
dat is vier bij elkaar.
En ook ik hoor er nog bij,
en dan zijn we klaar.
Dag familie bij elkaar,
zwaaien maar.
Er is een Vader in de hemel,
zoals Hij is er maar één.
Wij zijn kinderen van Hem,
Hij laat ons nooit nee nooit alleen.
Gods familie is zo groot,
en wij horen erbij.
Ja ook jij en jij en jij,
wij allemaal!
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Vingerspel: wijs de goede vingers aan:
Je duim is vader, de wijsvinger is moeder,
de middelste vinger en ringvinger zijn Bas en baby Bob,
en de pink is Kim.
Zwaai met je hele hand bij ‘dag familie’

wijs omhoog
steek je duim op
beweeg je 10 vingers heen en weer,
wijsvinger van links naar rechts
je armen wijd uitspreiden
alle kinderen aanwijzen
kinderen één voor één aanwijzen
je armen wijd uitspreiden

Mmm… wat eten wij?
In de keuken ruikt het lekker.
Mmm… wat zit er in die pan?
Ruik maar Kim, laat mij eens horen
of jij het goed raden kan.

Wat eten wij vandaag,
wat eten wij vandaag?
Rijst met kip en wortelen.*
Dat eten wij vandaag,
en dat lust ik zo graag.
En ik dank U voor het eten, Heer
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Welterusten
Het is tijd om naar bed te gaan.
Eerst nog de pyjama aan.
Tanden poetsen, hup! naar bed.
Het is uit, met de pret.
Welterusten, het wordt nu nacht.
Heer, U zorgt voor mij vannacht.
U wilt heel dichtbij mij zijn.
Ogen dicht, slaap maar fijn! (ssst)
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God is altijd bij je
Lichtje uit, nu is het donker.
Kim ziet niets meer om haar heen.
Mama zegt: “Ga lekker slapen.”
Maar Kim voelt zich zo alleen.

“En God heeft zijn Vader-armen,
veilig om jou heen gedaan.
Net zoals jouw warme dekbed.
Jij kan rustig slapen gaan.”

Mama fluistert: “God is bij jou.”
Kim zegt: “Maar ik zie Hem niet.”
Mama lacht: “Al is het donker,
ik weet dat Hij jou wél ziet.”

Nooit nee nooit, ben ik alleen.
God is altijd om mij heen.
Als ik slaap en als ik speel.
Hij laat mij nooit alleen.
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Slaap lekker!
Alle knuffels gaan nu slapen.
Aapje, eend en teddybeer.
Olifant, jij aan de kant,
er is voor Kim geen plaatsje meer.

Mama zegt: “Dag Kim, tot morgen.
Welterusten, slaap maar gauw.
Nog een hele dikke knuffel,
want ik hou heel veel van jou.
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o Versjes met vette letters:
Gedichtjes over Kim en Rik hun belevenissen.
o Liedjes met notenschrift: dunne letters.
o

De muzieknotatie bij de liedjes vind je bij:
Kim en Rik spelen samen > Verhaal met versjes en notenschrift

o

Kleur de tekeningen bij het verhaal.
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