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Intro:  
D –G- D  
Bm- G- A (2x) 
 
Couplet 1 
           D 
Soms denk ik aan die tijd 
                 G                 A                      D 
Dat ik klein was en leefde als een kind 
          D    
Een onbevangen tijd 
                G                    A                  D 
Waar ik prachtige herrinneringen vind 
 
Couplet 2 
Soms denk ik aan die tijd 
Dat ik uit school kwam en een warm huis mij ontving 
Ik vond een luisterend oor 
En vertelde over school en hoe het ging 
  
Refrein 1 
            G                             D        A                                                      Bm  
Nu ik groot geworden ben, besef ik dat het echt niet vanzelfsprekend is 
        Em                                   A 
Een veilige en onbevangen jeugd 
           G                           D                          a                                                 Bm 
Dan denk ik dankbaar terug aan de die prachtige momenten die ik soms ook mis 
                G                 A                     D 
Van mijn kostbare onbevangen jeugd 
 
Couplet 3 
Soms denk ik aan die tijd 
Dat ik speelde met lego en op straat 
Met een zelfgemaakt geweer 
Waande ik mij op de plek van een soldaat 
 
Couplet 4 
Soms denk ik aan die tijd 
Dat ik zendeling in China wilde zijn 
Mijn dromen waren groot 
En mijn kennis van de wereld was maar klein 
 
Refrein 2 
Maar toch vraag ik mij af, nu ik soms die zorgeloosheid en die eenvoud mis 
Of ik niet misschien iets moois ben kwijtgeraakt 
Dan denk ik aan mijn Heer, die zegt dat ik steeds meer moet worden als een kind 
      G – Em – A – D/F# - Bm – E/G# - A – E - A 
In de wetenschap dat God over mij waakt                  



 
Couplet 5 
            F                          
Soms denk ik aan die tijd  
                Bb               C                          F 
Die gaat komen als Jezus terug zal zijn 
         F  
Wat kijk ik daar naar uit 
                    Bb                      C                            F 
Naar een wereld zonder zorg, verdriet of pijn 
 
Refrein 3 
              Bb              F                           C                                                      Dm 
Dan stel ik mij zo voor, dat het ongeveer moet voelen als mijn kindertijd 
          Gm                     Gm/F                       C 
In vertrouwen leven uit mijn Vaders hand 
     Bb                             F                  C                                                         Dm 
En dat maakt mij zo blij, dat ik Hem nu graag wil dienen, puur uit dankbaarheid 
                  Gm         C                            F – Bb- F – Dm –Bb – C – F – Bb – F – Dm – Bb – C - F    
Op de plaats waar Hij mij heeft geplant 


