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Refrein: 

We zijn er op de wereld 

met z’n allen voor elkaar. 

Niemand in z’n eentje,

 

want dat is veel te zwaar.  

We moeten elkaar helpen, 

ook wanneer het moeilijk gaat,  

zodat iedereen, groot en klein, 

er nooit alleen voor staat.  

 

Rainbow de duif 

vliegt erop uit, 

van oost naar west, 

van noord naar zuid. 

Terug van zijn reis 

vertelt hij je dan 

wie en waar 

je helpen kan. 

 

Roekoe, roekoe, roekoekoe. 

Roekoe, roekoe, roekoekoe. 

 

1. Kerk in de minderheid 

Zo zijn er heel veel landen 

waar weinig mensen zijn 

die de Here Jezus kennen. 

De kerk is daar dus klein. 

Die willen we graag helpen,  

want samen zijn we kerk. 

Dus komen wij in actie,  

en samen staan we sterk. 

 

Refrein 

 

2. Kinderen in de knel 

Er zijn miljoenen kind’ren 

die zwerven over straat, 

of werken in fabrieken 

of als een kindsoldaat. 

Ze kunnen niet naar school toe,  

voor hen geen sport en spel.  

Dus komen wij in actie 

voor kinderen in de knel. 

 

Refrein 

 

3. Op zoek naar veiligheid 

Natuurgeweld of oorlog, 

of een hongersnood: 

mensen moeten vluchten 

want anders gaan ze dood.  

Nu hebben ze geen thuis meer 

en zijn ze alles kwijt. 

Dus komen wij in actie 

voor rust en veiligheid. 

 

Refrein 

 

4. Sta op tegen armoede 

Soms lijkt het in de wereld  

zo ongelijk verdeeld:  

de één heeft veel te weinig  

de ander weer teveel.   

We mogen leren delen 

van wat God aan ons geeft. 

Dus komen wij in actie 

voor wie er minder heeft. 

 

Refrein 

 

5. Bijbel als inspiratiebron 

De Bijbel is de basis 

voor wie er christen is. 

Maar als je ’m niet kunt lezen 

is dat een groot gemis. 

De Bijbel is belangrijk, 

de Bijbel maakt verschil. 

Dus komen wij in actie 

voor wie ‘m lezen wil. 

 

Refrein 

 


