
                 Ik ben een burger van Gods rijk

 

 

Een Fransman woont in Frankrijk, en een Duitser woont in Duitsland.

Een Belg die woont in België, en ik woon in Nederland.

Maar ik hoor ook bij een koninkrijk, wat je niet ziet, maar ’t is er wel.

Ik ben een burger van Gods rijk, het beste koninkrijk!

 
Waar wonen deze kinderen? ’

Turk woont in Turkije…Een Eskimo in 

in India… Een Mexicaan uit Mexi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben een burger van Gods rijk 

Een Fransman woont in Frankrijk, en een Duitser woont in Duitsland.

Een Belg die woont in België, en ik woon in Nederland. 

Maar ik hoor ook bij een koninkrijk, wat je niet ziet, maar ’t is er wel.

een burger van Gods rijk, het beste koninkrijk! 

’n Chinees die woont in China… Een Afrikaan

Een Eskimo in Groenland… Een Jood die woont in Israël… Een Indische 

India… Een Mexicaan uit Mexico… Een Zweed die woont in Zweden… 

Een Fransman woont in Frankrijk, en een Duitser woont in Duitsland. 

Maar ik hoor ook bij een koninkrijk, wat je niet ziet, maar ’t is er wel. 

Afrikaan in Afrika… Een 

Een Jood die woont in Israël… Een Indische 



 Een Zwitser woont in Zwitserland, ’n Chinees die woont in China, 

Een Afrikaan in Afrika, en ik woon in Nederland. Refrein…

 

Een Arabier uit Libanon, een Eskimo uit IJsland,

Een indiaan woont in Peru, en ik woon in Nederland. Refrein…

 

Maar ik hoor ook bij een koninkrijk, wat je niet ziet, maar ’t is er wel.

Ik ben een burger van Gods 
 

De koning van Gods koninkrijk, is niet ver weg, maar heel dichtbij.

Met liefde, vrede en met kracht,
 
 

God maakte heel veel kinderen,
wijs jij ze maar eens aan: 
Een Arabier, een Eskimo 
en ook een indiaan. 
 

Weet jij wel waar ze wonen?
Breng ieder kind maar thuis…
Je volgt precies de lijnen,
dan kom je bij hun huis.
 
       
                

Een Zwitser woont in Zwitserland, ’n Chinees die woont in China, 

Afrika, en ik woon in Nederland. Refrein… 

Een Arabier uit Libanon, een Eskimo uit IJsland, 

Een indiaan woont in Peru, en ik woon in Nederland. Refrein… 

Maar ik hoor ook bij een koninkrijk, wat je niet ziet, maar ’t is er wel.

Ik ben een burger van Gods rijk, het beste koninkrijk! 

De koning van Gods koninkrijk, is niet ver weg, maar heel dichtbij.

en met kracht, regeert Hij ook in mij. 

 

God maakte heel veel kinderen, Een neger, een Chineesje,
een kind uit Oostenrijk…
God maakte heel veel kinderen,
niet één is er gelijk. 

Weet jij wel waar ze wonen? 
Breng ieder kind maar thuis… 
Je volgt precies de lijnen, 
dan kom je bij hun huis. 

        www.bijbelidee.nl 

Een Zwitser woont in Zwitserland, ’n Chinees die woont in China,  

 

Maar ik hoor ook bij een koninkrijk, wat je niet ziet, maar ’t is er wel. 

De koning van Gods koninkrijk, is niet ver weg, maar heel dichtbij. 

Een neger, een Chineesje, 
een kind uit Oostenrijk… 
God maakte heel veel kinderen, 



Hoe heten de landen?Hoe heten de landen?Hoe heten de landen?Hoe heten de landen?    
Verbind de namen van het land en de bewoners  

met een lijn naar het land. 
 
0 België – Belg 

0 Bulgarije – Bulgaar 
0 Denemarken – Deen 

0 Duitsland – Duitser  
0 Engeland – Engelsman  
0 Estland– Est 

0 Finland – Fin 
0 Griekenland – Griek 

0 Groot Brittannië – Brit 
0 Ierland – Ier 
0 Italië – Italiaan 

0 Letland –  Let 
0 Luxemburg – Luxemburger 

0 Macedonië – Macedoniër 

0 Nederland – Nederlander  
0 Noorwegen – Noor  

0 Oostenrijk – Oostenrijker  
0 Polen – Pool 
0 Portugal – Portugees 

0 Roemenië – Roemeen 
0 Rusland – Rus 

0 Schotland – Schot 
0 Servië – Serviër 
0 Slovenië – Sloveen 

0 Slowakije – Slowaak  
0 Spanje – Spanjaard  

0 Tsjechië -  Tsjech  
0 Turkije – Turk 
0 Zweden – Zweed 

0 Zwitserland – Zwitser           www.bijbeliedee.nl 


