
leerwerkboek
r.-k. godsdienst

a Sanoma company

4



Tuin van Heden.nu 4 bestaat uit:
 leerwerkboek
 handleiding (inclusief toetsen-cd-rom)
 correctiesleutel leerwerkboek
 prentenset
 cd
 dvd
 bordboek Plus
 bingel.be
 methodewebsite

 

Coördinator/auteur kern en uitbreiding: Severine Verhulst
Auteur kern en uitbreiding: Delfiene Beyaert
Inspiratoren kern en uitbreiding: An Huybrechts, Inge Smets

Omslagontwerp: B.AD
Lay-out en zetwerk: B.AD
Bijbeltekeningen: Roel Ottow
Tekeningen: Andrea Kruis
Bijbelverhalen: Kolet Janssen 
Verhalen: Rien Broere 

Fotokopieerapparaten zijn algemeen verspreid en vele mensen maken er haast onnadenkend gebruik van voor allerlei 
doeleinden. Jammer genoeg ontstaan boeken niet met hetzelfde gemak als kopieën. Boeken samenstellen kost veel 
inzet, tijd en geld. 
De vergoeding van de auteurs en van iedereen die bij het maken en verhandelen van boeken betrokken is, komt voort 
uit de verkoop van die boeken. In België beschermt de auteurswet de rechten van deze mensen. Wanneer u van boeken 
of van gedeelten eruit zonder toestemming kopieën maakt, buiten de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen, 
ontneemt u hen dus een stuk van die vergoeding. Daarom vragen auteurs en uitgevers u beschermde teksten niet zonder 
schriftelijke toestemming te kopiëren buiten de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen. Verdere informatie over 
kopieerrechten en de wetgeving met betrekking tot reproductie vindt u op www.reprobel.be.

Ook voor het digitale lesmateriaal gelden deze voorwaarden. De licentie die toegang verleent tot dat materiaal is 
persoonlijk. Bij vermoeden van misbruik kan die gedeactiveerd worden. 

© Uitgeverij Van In, Wommelgem, 2014

De uitgever heeft ernaar gestreefd de relevante auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. 
Wie desondanks meent zekere rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht zich tot de uitgever te wenden.

Eerste druk, tweede bijdruk 2015
ISBN 978-90-306-6447-5
D/2013/0078/220
Art. 546177/03
NUR 193



25Themalied  Gewetensvol handelen 

Goed of kwaadThemalied

Goed of kwaad

Strofe 1
Mijn vriend heeft iets ergs aan de hand.

Hiervoor leg ik mijn huiswerk aan de kant.
De meester zal zeggen: dat is niet goed.

Maar ‘k voel dat ik mijn vriend nu helpen moet.

Jezus heeft mij daartoe aangezet.
Graag zien: dat was zijn grootste wet.
Goed doen voor iemand is niet slecht.

Goed dat ik daarvoor een geweten heb!

Brugje
Hierbij sta ik toch even stil.
Is dit wat God van mij wil?

Vooral het goede wil ik doen.
Ik doe en zet het licht op groen.

Refrein
Doe ik goed of doe ik kwaad?

Ik weet wat er in de Bijbel staat.
Ik ga ervoor en ik ben niet laf.

Blij dat God mij een geweten gaf.

Strofe 2
Vaak ben ik trots op wat ik doe.

Maar nu lijkt mijn geweten moe.
‘k Heb iemand op school heel erg gekwetst.

Mijn geweten zegt: da’s niet zo best!

Mozes koos het volk van God.
Hij was niet bang en droeg zijn lot.

Tien woorden van God hoe je leven moet.
Hulp voor je geweten, is dat niet goed?!

Brugje 

Refrein (x 2)



Gewetensvol handelen  Les 126

Mijn naam is Gert ... Gert Geweten. Les 1    

Graaf even in je geheugen. Wanneer wist jij niet goed wat te doen?

 Ik weet dat mensen goed en kwaad doen. Ik kan daar voorbeelden van geven. 
 Ik kan uitleggen wat het geweten is en hoe het bij mensen werkt. 
 Ik weet dat iets niet zomaar goed of kwaad is: elke situatie is anders. 

Ik vind 
mijn 
weg!

Misschien heb je iets meegemaakt op school of in de klas?
Of in de sportclub, in de muziekschool of thuis?

Beschrijf twee situaties. Schrijf op wat er gebeurde.
Leg uit waarom je twijfelde en moest nadenken over wat je het best zou doen.
Heb je een goede of een slechte keuze gemaakt? Kleur de passende kleur in het 
verkeerslicht.

Beschrijf je eerste ervaring.

Beschrijf je tweede ervaring.
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Ken je Jona?   Les 2    

Hoe gaat het verhaal over Jona? 
Nummer de tekeningen van 1 tot 12, met potlood. 

Wanneer staat Jona voor een keuze? 
Teken een verkeerslicht in die tekening(en). 

1

2

1

6

12
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 Ik kan het verhaal over Jona navertellen.
 Ik weet dat Jona het moeilijk had om te doen wat God van hem vroeg. 
 Ik kan voorbeelden uit mijn eigen leven geven waarbij ik me voelde zoals Jona:  

 moeite hebben om te doen wat van je wordt gevraagd. 

Ik vind 
mijn 
weg!

Ken je Jona?  

Wanneer vond jij het moeilijk om te doen wat iemand van je vroeg? 
Schrijf of teken het. 

‘Jo, Jo, Jona’ van de groep ‘Ik ken je wel!’ (Tekst en muziek: Marcel Zimmer © Celmar Music)

3

4

God zei tegen Jona: ‘Ga naar Ninevé. 
De mensen daar doen allemaal gemeen.’
Maar Jona dacht: ik ga er met een boot vandoor!
Want Ninevé, daar ga ik mooi nie’ heen!
Midden op de zee ging er opeens iets mis.
Want God stuurde een vreselijke storm.
Maar Jona lag te slapen, dus hij had niks door.
De rest van de bemanning schrok enorm.

Jo, Jo, Jona, wat is dat nou?
Waarom doe je toch zo dom?
Straks gaat er nog echt iets fout.
Jona, je vraagt er zelf om.

Jona zei: ‘Het spijt me, maar het is mijn schuld.
Want ik was ongehoorzaam aan Gods woord.’
Ze vroegen ‘m: ‘Wat moeten we nu met je doen?’
En Jona zei: ‘Gooi mij maar overboord.’
Nadat ze dat deden, werd de zee weer kalm.
En toen verscheen een hele grote vis.
Die slokte Jona op, en ja, daar zat ‘ie dan.
Drie dagen en drie nachten. 't Was niet mis.

Jo, Jo, Jona, wat krijg je nou?
Doe nou toch ook niet zo dom.
Nu gaat er dus echt iets fout.
Jona, je vroeg er zelf om.
 
Daar bad hij tot de heer en hij was reuze blij
dat God hem uit het water had gered.
En God zei tot de vis: ‘Spuug ‘m dan nu maar uit.’
En Jona werd toen op het strand gezet.
Uiteindelijk ging Jona toch naar Ninevé,
vertelde hun wat God hem had gezegd.
De mensen kregen spijt en God vergaf hun schuld.
En zo kwam alles toch nog goed terecht.

Ja, ja, Jona, zo hoort het nou.
Had ’t maar meteen gedaan!
Luister altijd naar de heer.
Dan zal het zeker beter gaan.

x 2
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Tien woorden, tien wettenLes 3    

Welke woorden zijn niet door Mozes aan het volk van Israël gegeven? 
Doorstreep ze.

Tien woorden voor onze klas

1

2

God is er altijd voor ons.

Eet elke dag genoeg fruit en groenten. 

Blijf trouw aan onze God.

Maak van de zondag een dag 

voor God en voor elkaar.

Gooi je afval altijd netjes in de vuilnisbak. 

Laat je ouders niet in de steek.

Heb eerbied voor het leven van elke mens.

Hou echt en eerlijk van je man of je vrouw.

Neem geen dingen weg van anderen.
Maak geen ruzie op de speelplaats. 
Zeg geen dingen die niet waar zijn.

Zorg dat je huiswerk op tijd klaar is. 

Maak je hoofd vrij van slechte of jaloerse gedachten.

Als het verkeerslicht rood is, mag je niet oversteken. 

Wees tevreden met wat je hebt.

Rond welke vragen moeten 
jullie klasregels bedenken? 
Schrijf ze over. 

Welke regel(s) hebben jullie 
bedacht? 
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 Ik weet dat Mozes zijn volk tien woorden of wetten gaf zodat ze zouden weten  
 wat goed en wat kwaad was. 

 Ik weet dat Mozes de wetten van God (Jahwe) kreeg. 
 Ik kan uitleggen dat een groep wetten, afspraken of regels nodig heeft om 

 goed te kunnen samenleven. 

Ik vind 
mijn 
weg!

Tien woorden, tien wetten

Plak het klasreglement hier. 3
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Adem in en adem uit.Themalied

Adem in en adem uit.

Refrein
Adem in en adem uit.

Sport, lach, slaap en zucht.
Adem in en adem uit.

Hap naar propere, verse lucht.

Adem in en adem uit.
Voel je helder, voel je fit.

Adem in en adem uit.
En weet dat God hierachter zit.

Strofe 1
Jezus trekt zich terug in de woestijn.

Hij is in ademnood en weet niet wat gedaan.
Maar door te bidden en bij God te zijn,

vindt hij een nieuwe adem en kan hij het weer aan!

Refrein

Strofe 2
God schiep de dag en ook de nacht,

een adembenemende hemel, de wind en de zon.
God geeft ons leven, geeft ons nieuwe kracht.

Wij ademen zijn lucht, onze levensbron!

Refrein

Strofe 3
Als ik eens zonder adem zit,

is er altijd wel iemand die me wil steunen.
En heeft een vriendje plots helemaal geen pit,

dan kan hij nog altijd op mij leunen.

Refrein



Levensadem  Les 132

Ademen: een wonderLes 1    

Dankjewel dat ik kan ademen! 1

 Ik weet dat ik zonder adem niet kan leven. 
 Ik kan voorbeelden geven van wanneer ademen vanzelf gaat.
 Ik kan voorbeelden geven van wanneer ademen moeilijk gaat. 
 Ik kan ‘dankjewel’ zeggen voor de adem en de lucht die ik inadem.

Ik vind 
mijn 
weg!

Dag God!

Ben je daar?
Heb je even tijd om naar me te luisteren?

Ik wil graag ‘dankjewel’ zeggen.
Ik kan ademen.

Dat is een wonder.
Ik voel hoe slierten lucht 

door mijn neus naar binnen lopen
en hoe ze mijn longen vullen.

Altijd maar weer, tot 20 000 keer per dag!
Meestal gaat ademen vanzelf
en moet ik er niets voor doen.

Het gebeurt gewoon.
Soms kom ik adem te kort:
wanneer ik me boos maak 

of na een wedstrijd.
Dankjewel, God.
Voor mijn adem 

en voor de lucht die jij ons geeft.



Een andere betekenis voor adem en lucht. 
Onderstreep de zinnen waarin je ‘adem’ of ‘lucht’ tegenkomt. 

2

Pfff…  
Gisteren hing er een 

ongezond luchtje in de klas. 
Julius en Jesse hadden weer eens ruzie 

gehad op de speelplaats. Ze hadden allebei 
wel zes klasgenoten voor zich gewonnen. 

Toen we terug in de klas waren, was de spanning 
om te snijden. Mama is sinds 

gisteren terug thuis. 
Ze is een hele tijd in het 

ziekenhuis geweest. Ze voelde 
zich zo triest. In het ziekenhuis 

hebben praatdokters haar heel goed 
geholpen. Mama zegt dat het lijkt 

alsof ze haar ‘nieuwe adem’ hebben 
gegeven. Sinds ze terug is, 
heb ik ook weer een beetje 

meer adem. Ik heb haar 
zo hard gemist! 

Geheim. Niet verder 
vertellen hè. Ik ben verliefd. 

Ja, op Wannes. Als ik hem zie, 
stop ik met ademen. Zo verliefd 

ben ik. Dan moet ik eventjes 
weer op adem komen, want ik 

word dan zo rood als 
een tomaat. 
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De levensadem van God Les 2     

Bespreek de vragen samen met een klasgenoot. 1

a In het gedicht is iemand aan het woord. 
 Het is de ‘ik-figuur’. Wie of wat is dat volgens jullie? 

b De ik-figuur lijkt een lange tocht te maken. 
 Wie ontmoet die figuur? Wat doet die figuur ermee? 

c Op het einde van het gedicht staat ‘de weg is lang’ 
 en ‘het water is soms diep’. Dat gaat niet over 
 een echte weg of over echt water. Wat wordt er 
 volgens jullie wel bedoeld? 

 

 

 

De wind van het begin

Ik ben de wind van het begin.
Toen de wereld nog maar net geschapen was,

blies ik mijn adem over haar heen,
en maakte dat alles leven ging:

de olifant haalde diep adem
door zijn lange slurf

en trompetterde luid;
de leeuw slaakte een diepe zucht

en gaf een stevige brul.
Langs bomen en planten streek ik

met mijn frisse bries,
en zachtjes bogen ze met mij mee,

naar links, naar rechts
en dan weer terug.

De mensen gaf ik leven in hun lijf.
Adem in en adem uit,

adem in en adem uit ...
Loop in een kring om mij heen,

en neem mij mee.
Adem in en adem uit,

adem in en adem uit ...
Trek nu verder de wereld in.

Ik zal er zijn.
Maar trek wel eerst

je zevenmijlslaarzen aan,
want de weg is lang

en het water soms diep ...
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Wat leer je in het verhaal over levensadem? Kleur die zinnen bruin. 

Wat betekent ‘de levensadem van God’? 

 

2

3

De levensadem van God 

 Ik kan het paradijsverhaal navertellen.
 Ik weet wat het woord ‘levensadem’ in het paradijsverhaal betekent.
 Ik begrijp wat er bedoeld wordt met ‘God blaast de mens levensadem in’.
 Ik kan mijn mening geven: hoe zou ik in het begin adem aan de wereld geven?

Ik vind 
mijn 
weg!

Het paradijsverhaal 

Op een dag liep het hart van God over van liefde. Hij dacht: ik ga mensen maken. Wezens 
die kunnen denken en praten en lachen en liefhebben. Dat zal geweldig zijn! En met aarde 
kneedde hij een beeld, met armen en benen en een buik en een hoofd. Hij blies levensadem 
in zijn neus. Zo werd de mens een levend wezen. God was trots op zijn mens. Kijk eens wat 
hij allemaal kan, dacht hij. Hij lijkt een beetje op mij.

Ik moet goed zorgen voor mijn mens, dacht God. En hij maakte een grote tuin voor hem. 
Er stonden allerlei bomen en struiken. Er groeide gras en bloemen in alle kleuren. En overal 
stroomden kleine beekjes en rivieren. Het was er prachtig. God bracht de mens naar zijn tuin. 
‘Je mag van alle bomen eten, behalve van de weetboom’, zei hij tot de mens. Die vond het er 
heerlijk. Hij speelde in het water, lag in de zon en at van de vruchten aan de bomen.

’s Avonds sliep hij op het mos. God was blij met de mens. Toch ontbreekt er nog iets, dacht 
hij. De mens is alleen in die grote tuin. Ik ga nog andere levende wezens maken. Dat zal veel 
gezelliger zijn voor de mens. En God kneedde opnieuw beelden van aarde: met twee en met 
vier poten, met grote scherpe tanden of met een krullerige vacht, met kleine spitse oortjes of 
met lange manen. Hij maakte ook vogels en vissen.

God toonde de dieren aan de mens. De mens was blij en gaf namen aan de dieren. Hij noemde 
ze aap of schaap, tijger of leeuw, gans of hond, dolfijn of paard. Hij speelde met hen en aaide 
hen. Maar toch was er geen enkel dier dat echt helemaal bij hem hoorde. Geen enkel dier dat 
kon spreken en lachen. Ze waren allemaal heel anders dan hij. En de mens bleef een beetje 
eenzaam. 

Ik ga een wezen maken dat nog veel meer bij hem past, dacht God. Dat op hem lijkt, maar 
toch een beetje anders is. En terwijl de mens sliep, maakte hij de vrouw. Ook bij haar blies 
God levensadem in de neus. Toen de mens weer wakker werd en de vrouw zag, was de mens 
heel blij. ‘Jij hoort bij mij en ik hoor bij jou!’ riep hij uit. De mens en zijn vrouw lachten naar 
elkaar en hielden van elkaar.

Zo leefden de mens en zijn vrouw in de tuin van God. Elke dag opnieuw waren ze gelukkig 
met wat ze van God gekregen hadden: de mooie tuin, de dieren en elkaar. Ze vonden het leven 
mooi. Ook God was gelukkig met zijn mensen. Ze waren precies zoals hij ze had gedroomd.

(Kolet Janssen, vrij naar Gen. 2, 4b-25)
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Jezus vindt levensadem bij God.Les 3     

Jezus bidt tot God. Zo vindt hij nieuwe kracht. 

a Hoe ziet Jezus eruit nadat hij tot God heeft gebeden? Teken zijn gezicht. 

b Kies vier woorden die volgens jou bij de tekening passen. 
 Kleur ze blauw.

 Ik weet dat Jezus soms nood had aan een moment van stilte: 
 op een berg, bij een meer, in de woestijn. 

 Ik begrijp dat Jezus nieuwe kracht (= nieuwe adem) kreeg door 
 te bidden tot God. 

 Ik weet dat de kracht die Jezus kreeg door het gebed, de kracht van de Geest is. 
 Ik kan zelf, net als Jezus, stil worden en ik kan openstaan voor nieuwe kracht. 

Ik vind 
mijn 
weg!

levensadem

wind

moed

kracht

rust

Geest van God
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Nieuwe adem voor Jezus' leerlingenLes 4     

Lees het Bijbelverhaal. 

 Ik kan het pinksterverhaal aan de hand van prenten navertellen.
 Ik weet dat Jezus' leerlingen nieuwe kracht kregen door de Geest van God. 
 Ik weet dat Geest van God en levensadem van God hetzelfde betekenen.  

Ik vind 
mijn 
weg!

Pinksteren

Jezus was nu al een tijdje dood. De vrienden van Jezus zaten 
bij elkaar in een huis in Jeruzalem. De ramen en deuren 
waren dicht, want ze waren bang en verdrietig. Hier en daar 
was er iemand die zei dat Jezus nog leefde. Maria Magdalena 
bijvoorbeeld. Zij was twee dagen na Jezus’ dood naar het graf 
gegaan. Het graf was leeg en ze had Jezus daar vlakbij ontmoet. 
En ook een paar vrienden op weg naar Emmaüs waren Jezus 

tegengekomen. Maar hoe moest het nu verder? Dat wisten de vrienden niet. Nu Jezus niet 
meer bij hen was, durfden ze bijna niet meer buiten te komen.

Opeens waaiden de ramen open en blies er een frisse wind door 
de kamer. Hij joeg alle muffe gedachten weg en maakte hun hart 
en hun hoofd weer open. Ze keken elkaar aan. Voor het eerst 
sinds weken zagen ze elkaar echt. Waarom zaten ze daar toch zo 
bang en stil in het huis? Ze waren samen en dus waren ze sterk, 
net als vroeger. Wat Jezus hen geleerd had, was ook nu nog heel 
belangrijk. Ze moesten het werk van Jezus verderzetten: aan 

alle mensen vertellen dat God hen nooit in de steek zou laten. En dat mensen ook voor elkaar 
zo lief als God moesten proberen te zijn. De wind waaide door de hele kamer en gaf hen 
nieuwe adem. Het was de Geest van God, de Trooster en Helper die Jezus beloofd had. 
Met de Geest van God in hun hart konden ze alles aan! 

Petrus sprong recht. ‘Ik ga naar buiten!’ riep hij. ‘Komen jullie 
mee?’ Ze volgden hem lachend. Het sombere gevoel tussen 
hen was helemaal weg. Ze hadden opnieuw levensadem 
gekregen. Op straat verspreidden ze zich. Op alle hoeken en 
pleinen begonnen ze mensen aan te spreken en over Jezus te 
vertellen. Overal bleven mensen staan om naar hen te luisteren. 
Sommige mensen spraken dezelfde taal als zij. Maar er waren 
in Jeruzalem ook een heleboel mensen uit alle hoeken van de 

wereld. Die spraken allemaal een andere taal. Toch begrepen ook zij wat de vrienden van 
Jezus hen vertelden: dat er een God was die zo goed was dat hij zijn zoon 
naar de mensen had gestuurd. 

Heel wat mensen keken verbaasd naar die jonge mannen die zo vurig over 
God en Jezus vertelden. ‘Wat scheelt er met hen?’ vroeg een man met 
een zwaarbeladen ezel. ‘Hebben ze te veel wijn gedronken, dat ze zo hard 
roepen en niet meer kunnen zwijgen?’ Maar een oude vrouw schudde het 
hoofd. ‘Ik denk niet dat ze dronken zijn’, zei ze. ‘Ze kunnen gewoon niet 
zwijgen. Ze willen iedereen overtuigen, omdat het waar is wat ze zeggen.’

(Kolet Janssen, vrij naar Hand. 2, 1-39) 
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 Ik kan uitleggen waarom boeddhisten hun gebed op een vlaggetje schrijven. 
 Ik kan zelf woorden op een vlaggetje schrijven zodat de wind ze kan meenemen. 
 Ik weet dat adem, wind en lucht in het boeddhisme een belangrijke betekenis  

 hebben. 

Ik vind 
mijn 
weg!

Veel boeddhisten hangen ook gebedsvlaggetjes 
op. Als je zo’n vlaggetje goed bekijkt, zie je 
letters en symbolen. Op elk vlaggetje staat 
een gebedstekst. Die wordt ook wel een 
mantra genoemd. Dat is een gebed waarvan 
de woorden steeds herhaald worden. 

Boeddhisten geloven dat als de vlaggetjes 
wapperen in de wind, ze geluk zullen brengen 
aan de persoon die ze opgehangen heeft. 

Na een tijdje verbleken de vlaggetjes van 
kleur en verdwijnen de letters bijna helemaal. 
Wij denken dat dat door de zon komt, maar 
boeddhisten geloven dat de kleuren en de 
letters vervagen omdat de wind ze heeft 
meegenomen. 

De vlaggetjes worden vaak op hoge plekken 
opgehangen, zodat de goede wensen bij alle 
mensen terechtkomen.

De vijf kleuren van de vlaggetjes hebben elk 
hun eigen betekenis.

 

De wind blaast mijn gebed mee.Les 5     

Bidden in het boeddhisme

Gebedsmolentjes en gebedsvlaggetjes

Boeddhisten gebruiken vaak 
een gebedsmolen om te bidden. 
Op de molen staat een tekst 
gegraveerd. En er zitten rolletjes 
in waarop duizenden gebeden 
geschreven staan.

Door de molen rond te draaien sturen 
boeddhisten de gebeden mee met 
de wind. Die blaast ze de wereld in.

hemel wind vuur water aarde
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Een cadeautje: nieuwe ademLes 6     

Wat bedoelt Paulus met de ‘vruchten van de Geest’? 
Onderstreep die woorden in zijn brief. 

1

Aan mijn vrienden in Galate

Jullie moeten leven naar de Geest van God. Niet alleen maar denken aan je eigen belangen 
en je eigen voordeeltjes. Niet altijd anderen afkammen om er zelf beter uit te komen. Als je 
leeft naar de Geest van God, ga je aan anderen denken in plaats van alleen aan jezelf.

Mensen die alleen voor zichzelf leven, daar komt niet veel goeds van, dat weten we allemaal. 
Dat loopt uit in ontrouw, bijgeloof, mensen opzetten tegen elkaar, jaloezie, verdachtmakingen, 
ruzie, feestjes waar iedereen zich dronken drinkt, afgunst, woede tegen elkaar en 
vechtpartijen.

Maar als je leeft naar de Geest van God, pluk je heel andere vruchten: liefde, vreugde, vrede, 
geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en aandacht voor elkaar. Als je zo leeft, 
heb je geen wetten en regeltjes nodig. Dan houd je van elkaar met heel je hart en verder gaat 
alles vanzelf.

Paulus



40 Levensadem  Les 6

Op bezoek in De Ark2

Een cadeautje: nieuwe adem

 Ik kan de woorden ‘vruchten van de Geest’ uit de brief van Paulus  
 aan de Galaten uitleggen. 

 Ik kan voorbeelden geven van mensen die ‘nieuwe adem schenken’  
 aan zij die dat nodig hebben. 

 Ik weet dat er mensen zijn die zich vanuit Gods Geest elke dag inzetten 
 voor andere mensen. 

Ik vind 
mijn 
weg!
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Plak hier je klasfoto van het vierde leerjaar.

Het Tuin van Heden.nu-lied   

Het Tuin van Heden.nu-lied 

Strofe 1 
We zijn op zoek naar echt iets goeds.
Wil je weten wat?
Iets leuks dat jou geloven doet.
Ga je mee op pad?

Strofe 2
Gaan wij hier links of toch rechtdoor?
We zien heel veel dingen.
We zitten op een heel goed spoor.
Paulus is aan ’t zingen.

Het is een aardig fijn gevoel.
Altijd maar korter bij ons doel!

Refrein
We zoeken een weg.
En we volgen een pad.
Samen in de Tuin van Heden!
Altijd onderweg,
er is altijd een pad.
Zo veel dingen te beleven
in de Tuin van Heden.nu!

Strofe 3
We volgen Gods weg met een lach.
Ieder kiest zijn kant.
Vertel ons later wat je zag.
Het wordt vast plezant.

Strofe 4
Soms loopt de weg vast op een muur.
Opeens gebeurt een wonder.
Het is een spannend avontuur.
God is heel bijzonder.

Het is een aardig fijn gevoel.
Altijd maar korter bij ons doel!

Refrein (x 3)




