
We doen hier suggesties van liederen die niet in de liederenbundel staan. Liederen uit 
liederenbundel kun je vinden in de app ‘Geloven & muziek’. 


Op YouTube te vinden 
(Meezing-) clips 

• Liedjes van Junior Camp 2019, te vinden op Afspeellijstjuniorcamp 2019

• Nummer 1 -Make Some Noise Kids
• Bouw je leven op de rots - Oké4Kids (ook op de afspeellijst van Junior Camp)
• My Lighthouse—Rend Collective
• This Little Light of Mine
• So Will I— Hillsong
• Called Me Higher https://youtu.be/4PDfD9k1sQw
• Every Move I Make https://www.youtube.com/watch?v=MPvnZILn6EY
• Who You Say I Am—Hillsong
• Who am I—Casting Crowns
• We Can Change the World— Matt Redman
• We Can Make a Difference—Stephen Curtis Chapman
• Go Make a Difference—Steve Angrisano & Tom Tomaszek
• For the One—Brian & Jenn Johnson
• Just One — Leonard Ballantine (# 43 Hallelujah Choruses)

Let it begin with me, let me your servant be 
I'll share your love with one, just one at a time. Helping your kingdom build and so 
your will fulfil. Let it begin with one, just one at a time. 

Videos 
• Star Fish video https://youtu.be/1wuSaNCIde4
• Shine and Serve—https:/www.worshiphousekids.com/kids-worship- song-tracks/

64950/shine-and-serve-
• Loaves & Fishes (No Gift Too Small)- https://youtu.be/fC3FLqDgWRE
• You Say - Lauren Daigle https://youtu.be/oZvKJl1kK8g
• Orange advert - I am everyone https://youtu.be/1PuNxvdfhz8
• Sunday School Teachers Matter—https://www.youtube.com/watch?v=Vma4zMPNvZw

Liederen (de meesten met video’s die ook op YouTube te vinden zijn) 
• Breng ons samen – Sela & Opwekking 797

• Gebed om zegen – Opwekking 710

• Licht aan – Schrijvers voor ongerechtigheid

• Maak ons hart onrustig – Opwekking 804

• Neem mij aan zoals ik ben – Elise Mannah van het album ‘Luisterliedboek’
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Eén mens 
Spoken Word voor 4 personen 

Lezer 1: 
Hij werd geboren in een onbelangrijk dorp.

Het kind van een boerenmeisje.

Hij groeide op in een ander onbelangrijk dorp waar Hij werkte als timmerman totdat Hij dertig was.


Lezer 2:  
Hij schreef nooit een boek.

Hij had geen eigen kantoor.

Hij ging niet naar de universiteit.


Lezer 3: 
Hij reisde nooit verder dan 300 kilometer vanaf zijn geboorteplaats.


Lezer 4: 
Hij had geen referenties, alleen zichzelf.

En Hij had maar 12 vrienden.


Lezer 1: 
Hij was nog maar 33.


Lezer 2: 
Zijn vrienden vluchtten weg.


Lezer 3: 
Eén van zijn vrienden verraadde Hem.


Lezer 4: 
Hij werd overgeleverd aan de vijand en werd gemarteld.


Lezer 1: 
Hij werd aan een kruis gespijkerd tussen twee dieven in.

Terwijl Hij daar hing, dobbelden soldaten om zijn kleding – het enige bezit dat Hij had op aarde.


Lezer 2: 
Toen Hij gestorven was, werd Hij in een geleend graf van een vriend gelegd.


Lezer 3: 
Er zijn negentien eeuwen voorbij gegaan en nu is Jezus de centrale persoon van de mensheid, 
een grote Leider.


Lezer 4: 
Alle legers die ooit rond gemarcheerd hebben..


Lezer 1: 
alle mariniers die ooit gevaren hebben..


Lezer 2: 
alle regeringen die ooit aan de macht zijn geweest..


Lezer 3: 
alle koningen van de aarde samen hebben niet zo’n krachtige invloed gehad op de mensheid…


Allemaal: 
als die ene mens.
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