Hé, hallo
Tekst en muziek: Lydia Zimmer
© 2012 Celmar Music

Hé, hallo
welkom op dit feest
Ben je al wel vaker
of nooit eerder hier geweest?
Dat maakt niet uit
we gaan er tegenaan
Doe je met ons mee?
Ga dan maar even staan
Spring zo hoog je kunt
draai eens in het rond
Maak een diepe buiging
en raak dan nu de grond
Armen in de lucht
zwaai ze heen en weer
Klap nu in je handen
zo prijzen wij de Heer
Hé, hallo
dat gaat super goed
Onze complimenten
voor hoe jij dat zo snel doet!
Er komt nog meer
dus blijf maar even staan
Doe weer met ons mee
terwijl we verder gaan
Zing eens lekker hard: lalalalala
en nu super zacht: lalalalala
Schud elkaar de hand
en roep uit alle macht: YEAH!
Handen in je zij
wiebel heen en weer
met ons hele lichaam
prijzen wij de Heer

Weer of geen weer
1 Thess. 5:16-18
Marcel Zimmer
© 2011 Celmar Music

Wanneer de zon schijnt
het is lekker weer
wees dan dankbaar
prijs de Heer
Maar als het regent
je plu is kapot
dank ook dan de Here God
Zit het mee
valt het tegen
schijnt de zon
plenst de regen
weer of geen weer:
dank de Heer
Wanneer het goed gaat
en je bent blij
dan voel je God
soms heel dichtbij
Maar als het fout gaat
van alles gaat mis
weet dan ook dat Hij er is

Kom en drink
Marcel Zimmer
© 2011 Celmar Music

Als je dorst hebt drink dan wat
want dan wordt je dorst gelest
Het verfrist en geeft je kracht
Water is het allerbest
Ook je ziel heeft wel eens dorst
Jezus zegt dan: Kom bij Mij
met het water dat Ik geef
is je dorst zo weer voorbij
Kom en drink
het is gratis, wat een feest
Kom en drink
het water van de Heilige Geest
Jezus geeft zijn Geest aan ons
Hij is water voor je ziel
Hij verfrist en geeft je kracht
elke dag steeds weer opnieuw

Van A tot Z
Tekst en muziek: Koen Hartman
© Koen Hartman 2006

A van almachtig
B van Bevrijder
C is van Christus, Gezalfde van God
D is van Dienaar
E is van eeuwig
F van Formeerder, Hij schiep het heelal
G van gekruisigd
H is van Hoeksteen
I van Immanuël, God is met ons
J is van Jezus
K is van Koning
L van Zijn liefde, die Hij aan mij toont
Van A tot Z
Bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
Oneindig groot
is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij
M van Messias
N is van ned’rig
O is van Opstanding
P van Profeet
Q van I.Q. onze God is de slimste
R is van Rots en
S is van Schild
T is van Toevlucht, een veilige haven
U van uniek
Verlosser is V
W is de Weg
X voor extra bijzonder
IJ voor ijzersterk
Z van Zoon van God

Dank U wel
Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser
Muziek: Marcel Zimmer
© 1998 Celmar Music / Schröder & Busser

Dank U wel voor de sterren en de maan
dank U wel voor het groeien van het graan
dank U wel voor de dieren in de wei
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij
Dank U wel voor de bloemen in het gras
dank U wel voor de vissen in de plas
dank U wel voor de bossen en de hei
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij
Dank U wel voor de wolken en de wind
dank U wel voor elk mens, voor ieder kind
dank U wel want U bent zo heel dichtbij
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij

Natuurlijk
Tekst: Wim Bevelander
Muziek: Lydia Zimmer
© 2000 Wim Bevelander / Celmar Music

Natuurlijk is het fijn als je sterk bent
dat je slim bent en zo snel als een haas
zodat je altijd heel vlug klaar met je werk bent
en dat het goed is; compliment van de baas
Maar als je Jezus kent, dat is nog veel fijner
dan wat je kunt of bent of ooit hebt geleerd
In verhouding wordt dat allemaal kleiner
want Hij is groter, sterker, sneller, rijker
dan ooit iemand van zichzelf heeft beweerd
Je mag blij zijn als je heel goed kunt zingen
of heel goed speelt op een bepaald instrument
creatief bent bij het maken van dingen
of een taal spreekt die haast niemand hier kent
Het is geweldig als je heel hard kunt lopen
goed kunt schaatsen, fietsen, noem maar wat op
En dat je geld hebt om van alles te kopen
als het zo doorgaat zit je snel aan de top

Het is zo wonderlijk
Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser
Muziek: Lydia Zimmer
© 2005 Celmar Music / Schröder & Busser

Soms wil ik rustig lezen
kruip ik lekker in een hoek
en blader ik tevreden
in mijn allermooiste boek
dan lees ik over Mozes
en zijn volk en ik ga mee
en zie hoe er een weg komt
door het water van de zee
Het is zo wonderlijk, het is uitzonderlijk
want als je die verhalen leest
dan denk je wonderlijk, dit is uitzonderlijk
of ik er zelf ben bij geweest
Ik lees iets over Noach
en ik vaar een stukje mee
‘k zit in een ark vol dieren
en de wereld is een zee
ik lees iets over David
die zich als een held gedroeg
en zie met eigen ogen
hoe hij Goliath versloeg
Ik lees iets over herders
met hun schapen in het dal
en mag met hen gaan kijken
ergens in een oude stal
ik lees iets over Jezus
wat Hij deed en hoe Hij was
hoe Hij meeging met Jaïrus
en zijn dochtertje genas

Stel je voor dat er geen dieren zouden zijn…
Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser.
Muziek: Marcel & Lydia Zimmer
© 2006 Celmar Music / Schröder & Busser

Stel je voor dat er geen dieren zouden zijn
geen kangaroe, geen olifant, geen haas en geen konijn
dan zwommen er geen vissen en geen kikkers in de sloot
had Noach rondgevaren in een grote lege boot
Stel je voor dat er geen dieren zouden zijn
geen nijlpaard en geen chimpansee en ook geen hermelijn
dan lagen er geen schapen bij de herders in het dal
en stond er dus geen os en ook geen ezel in de stal
Want die schitterende wereld
waar de mensheid woont en leeft
is niet af zonder de dieren
die Uw hand geschapen heeft
help ons goed voor hen te zorgen
zorg dat niemand ooit vergeet:
zonder al die mooie dieren
is de aarde niet compleet!
Stel je voor dat er geen dieren zouden zijn
geen regenworm, géén egeltje, geen hert en geen dolfijn
geen cavia, geen lama, alleen mensen - verder niets
dan kwamen de drie wijzen uit het oosten op de fiets
Stel je voor dat er geen dieren zouden zijn
geen neushoorn en geen vogelspin en ook geen everzwijn
dan was er geen kameel die door het oog ging van een naald
en werden bij het vissen lege netten opgehaald

Help mij om stil te zijn
Tekst: Rikkert Zuiderveld
Muziek: Marcel Zimmer
© Universal Songs / Celmar Music

Zo groot en zo machtig
maar toch zo aandachtig
bent U als een Vader voor mij
Wat ik U vragen wil:
Maak nu mijn hart weer stil
en blij
Zoveel dingen die gebeuren
zoveel mensen die treuren
Ik kan niet begrijpen waarom
Help mij om stil te zijn
als ik bij U kom
Zo vol van geheimen
en toch zo dicht bij me
bent U als een Vader voor mij
Houdt mij geborgen Heer
zet al mijn zorgen weer opzij
Is er honger en oorlog
dan vraag ik: Waarvoor nog?
Ik kan niet begrijpen waarom
Help mij om stil te zijn
als ik bij U kom
Dank U hemelse Vader
voor al uw genade
al snap ik nog steeds niet waarom
Help mij om stil te zijn
als ik bij U kom.

Er is altijd plaats voor jou
Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser.
Muziek: Marcel & Lydia Zimmer
© 2002 Celmar Music / Schröder & Busser

Als je bang bent of onzeker
als je ’t even niet meer ziet
als je somber bent of eenzaam
of verdrinkt in je verdriet
weet - Zijn deur staat altijd open
als je wilt ga dan maar gauw
je kunt zomaar binnenlopen
er is altijd plaats voor jou
Want Hij zegt: kom - als je wilt dan kun je komen
want Hij zegt: kom
als je wilt dan is het goed
ook in jou laat Hij nieuwe krachten stromen
ja Hij zegt: kom
dan geef ik je nieuwe moed
Zit je boordevol met vragen
zie je echt geen uitweg meer
word je gek van angst en zorgen
leg ze in Zijn handen neer
weet - Zijn deur staat altijd open
als je wilt ga dan maar gauw
je kunt zomaar binnenlopen
er is altijd plaats voor jou

Toontje hoger
Tekst: Marianne Busser & Ron Schröder.
Muziek: Marcel Zimmer
© 2004 Celmar Music / Busser & Schröder

Bloemen springen vrolijk open
sterren stralen in de nacht
vogels zingen in de bomen
mensen krijgen nieuwe kracht
dankzij Hem die vol van liefde
deze wereld heeft gemaakt
alles zingt een toontje hoger
als Zijn hand de aarde raakt
alles zingt een toontje hoger
als Zijn hand de aarde raakt
Water stroomt vanuit de rotsen
bloesems bloeien aan een boom
heel de aarde bruist van leven
alles droomt zijn eigen droom
dankzij Hem die vol van liefde
deze wereld heeft gemaakt
alles zingt een toontje hoger
als Zijn hand de aarde raakt
alles zingt een toontje hoger
als Zijn hand de aarde raakt
Beekjes vullen de rivieren
bomen wiegen heen en weer
heel de lucht is vol van geuren
vlinders dansen op en neer
dankzij Hem die vol van liefde
deze wereld heeft gemaakt
alles zingt een toontje hoger
als Zijn hand de aarde raakt
alles zingt een toontje hoger
als Zijn hand de aarde raakt

Foto
Tekst & Muziek: Marcel Zimmer
© 2011 Celmar Music

Ik kijk vaak naar de foto in het kastje naast mijn bed
m’n moeder in haar trouwjurk en m’n vader in jacquet
Je ziet nog hoe verliefd ze zijn en stralen van geluk
al is het glas gebarsten en de lijst een beetje stuk
Ze hadden elkaar trouw beloofd in voor- en tegenspoed
maar toen het heel erg tegen zat ging het niet meer zo goed
Het werd door alle ruzies ongezellig hier in huis
en nu woont mijn vader even niet meer bij ons thuis
Hoe kon dit nou allemaal gebeuren?
dat heb ik me al heel vaak afgevraagd
Telkens moet ik denken aan die foto:
net zoals hun liefde door de tijd vervaagd
Het maakt me erg onzeker en ik ben ontzettend bang
dat het niet meer goed komt want het duurt nu al zo lang
Ik voel me ongelukkig want voor wie moet ik nu kiezen
ik hou zoveel van allebei, ik wil ze niet verliezen
Hoe kon dit nou allemaal gebeuren?
dat heb ik me al heel vaak afgevraagd
Telkens moet ik denken aan die foto:
net zoals hun liefde door de tijd vervaagd
Ik weet ook wel, het leven is niet altijd even fijn
toch hoop ik dat ze binnenkort weer samen zullen zijn
Ik droomde dat de foto weer hing boven hun bed
De lijst was weer gemaakt en ook het glas opnieuw gezet

Hou van alle mensen
Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser
Muziek: Lydia Zimmer
© 2005 Celmar Music / Schröder & Busser

Je hoofd zit vol met vragen
als je deze wereld ziet
en lees je in de kranten denk je:
nee, dat kan toch niet
dus we moeten laten merken
dat het ook heel anders kan
want het wonder van zijn boodschap
is nog altijd: houden van.
Hou van alle mensen
en de dieren om je heen
als we daar nu mee beginnen
dan verandert iedereen
houden van het leven
dat is houden van elkaar
het is wonderlijk, het is wonderlijk
het is wonderlijk, maar waar!
We mogen het proberen
elke dag een nieuw begin
want hij gaf ons zelf het voorbeeld
geeft ons leven nieuwe zin
ja, we moeten laten merken
dat het voortaan anders kan
want het wonder van zijn boodschap
is nog altijd: houden van

Lef
Marcel Zimmer
© 2011 Celmar Music

Ik ben een durfal
een echte waaghals
Ik ben heel dapper
ontzettend flink
Ik ben een ‘stoertje’
een echte kanjer
Ik ben een topper
een hele bink
Ik ben heel erg bang voor spinnen
en ik durf niet in een achtbaan
ik blijf liever altijd binnen
Ik geef toe, ja ik beken
Ik ben eigenlijk een bangerd
een schijter en een angsthaas
Maar ik durf gewoon te zijn
zoals ik ben
Ik ben een durfal
een echte waaghals
Ik ben heel dapper
ontzettend flink
Ik ben een ‘stoertje’
een echte kanjer
Ik ben een topper
een hele bink
Ik durf ook niet van de glijbaan
en niet in een boom te klimmen
‘k zal voor iedereen opzij gaan
Ik geef toe, ja ik beken
Ik ben eigenlijk een lafaard
een watje en een doetje
Maar ik durf gewoon te zijn
zoals ik ben
Zijn we lekker aan het spelen
wordt ik weer es uitgelachen
ach dat kan me toch niks schelen
want ik weet en ik besef
dat als ik geen dingen doe
omdat iedereen dat stoer vindt
maar gewoon mezelf blijf
dan heb ik lef

Een liedje voor U
Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser
Muziek: Lydia Zimmer
© 2009 Celmar Music / Schröder & Busser

Dank U voor het graan
zodat wij broden kunnen bakken
dank U voor de bomen
met hun appels aan de takken
dank U voor uw schepping
vol met prachtige geschenken
en dat U ons ooit dropjes en ook spekkies liet bedenken
dank U wel voor zoveel schitterende dingen
en daarom wil ik dolgraag nu dit liedje voor U zingen
Dank U – dank U wel
voor alles wat U hebt gegeven
Dank U – dank U wel
voor al het mooie in ons leven!
Dank U voor het land
waarin ik veilig op mag groeien
dank U voor de bloemen
die zo prachtig kunnen bloeien
dank U voor de wolken
en de bomen en de dieren
en dat ik ieder jaar weer mijn verjaardag mag gaan vieren
dank U wel voor zoveel schitterende dingen
en daarom wil ik dolgraag nu dit liedje voor U zingen

Laat je licht maar schijnen
Naar Matt. 5:14-16, Matt. 7:12
Tekst & Muziek: Marcel Zimmer
© 2006 Celmar Music

Laat je licht maar schijnen (echo)
in de duisternis (echo)
Laat je licht maar schijnen (echo)
waar geen licht meer is (echo)
Want je bent het licht
hier in deze wereld
schijn dan voor de mensen om je heen
Net zoals een stad
boven op een heuvel
heel goed is te zien voor iedereen
Als het donker is
fiets je met je licht aan
zo laat jij je zien in het verkeer
Laat dan zo je licht
door je goede daden
zichtbaar zijn en God krijgt alle eer
Denk aan wat je zelf wilt
dat een ander voor je doet
doe dat voor die ander
en dan doe je ’t goed

DE WEG DIE JE MOET GAAN
Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser
Muziek: Marcel & Lydia Zimmer
© 2003 Celmar Music / Ron Schröder & Marianne Busser

Wie trok door de woestijn heen
als de leider van zijn volk
wie wist zelf ook de weg niet
maar wie volgde slechts een wolk
vertrouwend op dat ene - zeker wetend - dit is goed
wie wist er zonder twijfel: als we zo gaan – gaan we goed!
Want soms is er een teken
een ijzersterk gevoel
je kunt het niet verklaren
maar ‘t leidt je naar je doel
want soms krijg je een seintje – je ziet een teken staan
dan voel je diep van binnen de weg die je moet gaan!
Al hadden al die vissers
van hun toekomst geen idee
toen Jezus zei: kom volg me
ging een ieder met hem mee
vertrouwend op dat ene - zeker wetend – dit is goed
wie wisten zonder twijfel: als we zo gaan – gaan we goed!
Wie kwamen uit het oosten
wie kwamen eens van ver
wie volgden aan de hemel
slechts de stralen van een ster
vertrouwend op dat ene - zeker wetend – dit is goed
wie wisten zonder twijfel: als we zo gaan – gaan we goed

WE DOEN HET SAMEN
Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser
Muziek: Marcel & Lydia Zimmer
© 2004 Celmar Music / Busser & Schröder

Een dokter dacht in Kosovo:
ik bouw een kinderhuis
voor alle wezen die er zijn
dan hebben ze een thuis
hij had alleen geen geld genoeg
toen kreeg hij een idee
hij zond een brief naar Nederland
daar zei men: wij doen mee
We doen het samen - we gaan samen aan het werk
we doen het samen - want samen zijn we sterk
we doen het samen - dan gaat het lekker snel
want wat je niet alleen kunt - kun je samen wel!
Toen God zei: Noach bouw een ark
dacht Noach al meteen
dat is een hele klus voor mij
dat kan ik niet alleen
zijn zonen riepen: vader wacht
wij komen razendsnel
want wat je niet alleen kunt
kun je samen wel!
Dus help wanneer je helpen kan
maak kleine dromen waar
wat iemand soms alleen niet lukt
lukt prima met elkaar
en als je iemand tegenkomt
die ’t even niet meer ziet
ga dan snel naar diegene toe
en zing voor hem dit lied

GEEF MIJ KRACHT EN GEEF MIJ MOED
Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser
Muziek: Lydia Zimmer
© 2011 Celmar Music / Ron Schröder & Marianne Busser

Als het nacht is in mijn leven
als het donker is en koud
als het lijkt of er geen hoop is
en er niemand van mij houdt
als het leven veel te zwaar is
en ik voel me zo alleen
Vader, wilt U mij dan troosten
leg Uw armen om mij heen
Neem mij in Uw ouderarmen
laat Uw liefde mij verwarmen
mag het wolkendek verdwijnen
en Uw licht weer voor mij schijnen
wilt U altijd naast me staan
geef mij moed om door te gaan
Trouwe Vader in de hemel
wees bij mij in mijn verdriet
wilt U zelf mijn tranen drogen
lieve Heer, vergeet mij niet
als het moeilijk lijkt en zinloos
alsof niets er nog toe doet
wilt U dan heel dicht bij mij zijn
geef mij kracht en geef mij moed

Avondliedje
Tekst en muziek: Lydia Zimmer
© 2011 Celmar Music

Lieve God
Deze dag is weer voorbij
Dank U wel
dat U steeds weer zorgt voor mij
Dank U, Heer
Voor wat heel goed is gegaan
En vergeef
dat wat ik heb fout gedaan
Laat uw engelen
mij bewaren deze nacht
Geef mij rust
En voor morgen nieuwe kracht
Ik sluit mijn ogen nu
Houd over mij de wacht

