
Daar waar de zon opkomt 

Psalm 113
Tekst & muziek: Marcel Zimmer
© 2000 Celmar Music

Daar waar de zon opkomt 
tot waar die ondergaat 
daar wordt de naam van God geprezen
Mensen van noord tot zuid 
en ook van oost tot west 
iedereen die Hem dient
prijs de naam van de Heer! 

Overal, iedereen, elke dag, altijd weer
van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat
prijs dan de naam van de Heer! 

Wie is als onze God 
die in de hemel woont
en alle mensen ziet op aarde?
Als je het moeilijk hebt
helpt Hij je er door heen
Nee, niemand is als Hij
prijs de naam van de Heer!
                                                           
Bridge

Halle, halle, halleluja!
Halle, halle-leluja!
Halle, halle, halleluja!
Halle, halle-leluja! 



De Here zegent jou
Numeri 6:24-26
Tekst & muziek: Marcel Zimmer
© 2001 Celmar Music

De Here zegent jou
en Hij beschermt jou
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn
Hij zal Zijn vrede aan je geven

De Here zegent u
en Hij beschermt u
Hij schijnt Zijn licht over uw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij u zijn
Hij zal Zijn vrede aan u geven



En zo is het gegaan!

Tekst & muziek: Marcel Zimmer
© 2003 Celmar Music

Mensen willen weten hoe de wereld is ontstaan
hoe alles is begonnen, hoe dat vroeger is gegaan
Ze zoeken naar het antwoord op die ene grote vraag
maar wat er ook gevonden wordt, het blijft ontzettend vaag
Ze zeggen dat het ooit begon met een grote knal
en door die explosie ontstond toen het heelal
Maar deze theorie slaat de plank behoorlijk mis
ik zal je nu vertellen wat de echte waarheid is:

in het begin schiep God de hemel en de aarde
Hij maakte de zon, de sterren en de maan
de bomen en planten, de dieren en de mens
Hij sprak en toen was het er: En zo is het gegaan!

En dan volgt nu de vraag: “waar komt de mens vandaan?”
ze zeggen dat de mensen uit de apen zijn ontstaan
Een andere gedachte is, als ik me niet vergis
de theorie van Darwin: “de mens komt van de vis”
Ammehoela, wat een onzin, wat een mega kletsgepraat
lees maar in de bijbel hoe het daar geschreven staat
we stammen echt niet af van de aap of van de vis
ik zal je nu vertellen wat de echte waarheid is:

Mensen willen weten hoe het in de toekomst gaat
en sommigen geloven dat het in de sterren staat
Ze denken het te zien aan de stand van de planeten
en zoeken daar het antwoord maar dat kunnen ze vergeten
want sterren zeggen niets over wat gebeuren zal
de enige die dat weet is de God van het heelal
Dus maak je maar niet druk voor de dag van morgen
want God heeft jou gemaakt en Hij zal voor je zorgen



Er is er maar één

Tekst & muziek: Marcel Zimmer
© 2004 Celmar Music

Mensen maken oorlog, ze vechten met elkaar
de beelden op TV die zijn toch echt wel waar
Je ziet wat er gebeurt en gelooft je ogen niet
als er iemand met een geweer zomaar op een ander schiet

Er is er maar één die echte vrede geeft
en dat is Jezus de God die eeuwig leeft
Hij geeft zijn liefde die alles overwint
en je hart is de plek waar die vrede begint

Overal soldaten je leest het in de krant
Mensen zijn gedood en hun dorp is platgebrand
Het is niet te geloven dat zoiets echt bestaat
maar de reden van oorlog is dat de één de ander haat

Het lijkt soms heel ver weg maar het is ook heel dichtbij
laatst was er op het plein een heuse vechtpartij
Twee kinderen hadden ruzie, het ging echt nergens om 
nee, al dat schelden en dat slaan dat is echt super dom 



Goliath

Tekst & Muziek: Marcel Zimmer
© 2000 Celmar Music

Het volk van Israël had een enorm groot probleem
’t was Goliath, een reus, nee echt, je kon er niet om heen
Hij was geweldig fors en breed en zo ontzettend lang
hij stond te schreeuwen en te schelden, iedereen werd bang
Maar David zag ‘m staan en dacht: Ik kan me sterk vergissen
maar Goliath die is zo groot, ik kan ‘m echt niet missen

David zei: “Wees maar niet bang voor deze Filistijn
ik reken met hem af, echt waar, ik krijg ‘m heus wel klein
De koning zei: Je hebt er geen idee van hoe dat gaat
jij bent nog veels te jong en hij is al zo lang soldaat
Maar David zei: Soms vecht ik tegen leeuwen en ook beren
God zal mij beschermen als ik hem z’n les ga leren

Goliath, wie denk je wel niet dat je bent
Je doet wel heel erg stoer, als of iedereen je kent
Ze zeggen dan misschien wel: Jij bent onze grote held
Maar Goliath, je allerlaatste uren zijn geteld

Jij komt op me af met je zwaard en met je speer
maar ik kom in de naam van de allerhoogste Heer
Jij gaat zo nog letterlijk naar de Filistijnen
want Goliath, ik maak je zo meteen een koppie kleiner
Want God vecht niet met wapens die door mensen zijn bedacht
Hij zal overwinnen en geeft jou in onze macht

Goliath had nooit gedacht dat hij dit niet zou winnen
want toen hij in de aanval ging schoot hem iets te binnen
Een kiezelsteen van David had zijn voorhoofd zo verwond
dat hij niet meer kon blijven staan en viel toen op de grond
David nam het grote zwaard, het klinkt misschien wat maf
maar aan het eind van dit verhaal is de kop er af

Heb je zorgen en problemen, zo ontzettend groot
denk dan eens aan David die die reus toen heeft gedood
De oplossing voor het probleem had hij niet zelf bedacht
hij had de overwinning echt alleen van God verwacht
Net als toen bij David wil God ook nu bij jou zijn
met Hem krijg jij je zorgen en problemen ook wel klein!



Heer, U kent mij als geen ander
Psalm 139
Tekst & muziek: Marcel Zimmer
© 2002 Celmar Music

Heer, U kent mij als geen ander
U weet of ik zit of sta
en U kent ook mijn gedachten
voordat ik iets zeggen ga
Dat U mij zo heel goed kent Heer
daar snap ik dus echt niks van
t’ Is een wonder boven wonder
dat ik niet begrijpen kan

Want U bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen

Ook al zou ik naar het westen
of het verre oosten gaan
overal zult U mij leiden
U zult altijd naast mij staan
En U maakte heel mijn lichaam
telde ook nog al mijn haar
Nee, dit kan ik ook niet vatten
het is mij te wonderbaar



Hoe zal het in de hemel zijn?
Tekst: Arend Jansen & Marcel Zimmer
Muziek: Marcel Zimmer
© 2005 Celmar Music / Eagle Music

Hoe zal het in de hemel zijn
hoe gaat het er aan toe?
Gaan we daar nog slapen
of zijn we nooit meer moe?
Kun je daar ook skaten?
en wordt je ook verwend
met taart en met cadeautjes
als je jarig bent?

Eén ding weet ik zeker:
we zullen U daar zien
Iedereen zal buigen 
in aanbidding bovendien
geven we samen met de engelen U alle eer
We zingen en we dansen want
U bent de allergrootste Heer

Hoe zal het in de hemel zijn
hoe gaat het er aan toe?
Zijn daar nog wel dieren:
een hond, een kat of koe?
Mag je daar ook fietsen
sjeezen door de stad
En eet je daar ook pizza
spaghetti of patat?
 
Hoe zal het in de hemel zijn
hoe gaat het er aan toe?
Helpen dan de engelen
bij alles wat ik doe?
Maar kan ik die engelen 
eig’lijk wel verstaan
want ik heb met Engels
nooit m’n best gedaan



Iedereen is anders

Tekst & muziek: Marcel Zimmer

© 2000 Celmar Music

Iedereen is anders

niemand is als jij

Iedereen is anders

jij bent jou en ik ben mij

Iedereen is anders

dat is nou eenmaal zo

Iedereen is anders

okido!

Je bent misschien wat eigenzinnig

alleen jouw manier is goed

Maar je moet goed begrijpen

dat iemand anders het anders doet

want …

God heeft ieder mens geschapen

bijzonder en heel speciaal

met een uniek karakter

en zo verschillen we allemaal!

Dus….



Ik ben veilig in Jezus' armen 
Tekst & muziek: Marcel Zimmer
© 1995 Celmar Music

Ik ben veilig in Jezus' armen
veilig ben ik bij Hem
Ik ben veilig in Jezus' armen
er is nergens een plek waar ik zo veilig ben

 
Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet
is het soms net alsof niemand me ziet
Net of er niemand meer is die me mist
Dan mag ik weten dat Jezus er is 

Als ik door anderen soms wordt gepest
zeggen ze: 'Nee, jij hoort niet bij de rest'
Dan ben ik blij dat ik Jezus ken
Hij is mijn Vriend en ik hoor bij Hem
 

Ook als je pijn hebt en ben je soms ziek
wat er gebeurt, dat begrijp je dan niet
Hij zal je helpen, Hij is altijd trouw
Hij geeft je kracht en blijft heel dicht bij jou

Jij bent veilig in Jezus' armen
veilig ben jij bij Hem
Jij bent veilig in Jezus' armen
er is nergens een plek waar jij zo veilig bent



Ik wil even bij U komen

Tekst: Arend Jansen

Muziek: Marcel Zimmer

© 2005 Celmar Music / Eagle Music

Ik wil even bij U komen

in de stilte, heel alleen

Even uit de drukte 

weg van iedereen

U kent mijn gedachten 

mijn zorgen groot en klein

maar het mooiste is dat ik

bij U mezelf mag zijn

U bent mijn vriend 

U laat mij nooit alleen

U bent mijn vriend

slaat uw armen om mij heen

Iedere dag van mijn leven

op de weg die ik zal gaan

kan ik op u vertrouwen 

U zult altijd naast mij staan

Ik wil even bij U komen

in de stilte, heel alleen

Even uit de drukte 

weg van iedereen

Ik kniel aan uw voeten

met eerbied en ontzag

en vol dankbaarheid omdat

ik bij U komen mag



Jezus, ik wil U bedanken
Tekst & muziek: Marcel Zimmer
© 2000 Celmar Music

Jezus, ik wil U bedanken
voor wat U voor mij hebt gedaan
omdat U voor mij bent gestorven
maar ook weer bent opgestaan

Jezus, ik dank U
U gaf uzelf voor mij
Jezus, ik dank U
en geef mijzelf aan U
ik geef mijzelf aan U

U werd geschopt en geslagen
ze lachten en scholden U uit
En zelfs door uw vrienden verlaten
hing U voor mij aan het kruis

U hebt mijn zonden gedragen
en ook al mijn pijn en verdriet
dat U zoveel van mij kon houden
nee, Heer, dat begrijp ik niet



Jo, Jo, Jona

Tekst & muziek: Marcel Zimmer
 2000 Celmar Music

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: ” ’t 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, dat krijg je nou
Doe dan 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



Ken je dit verhaal?
Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser

Muziek: Marcel Zimmer

© 2002 Celmar Music / Busser & Schröder

God zei: Noach bouw een boot samen met je zonen

maak hem sterk en maak hem groot - je moet er straks in wonen

en neem dan heel veel dieren mee, wanneer de boot gaat varen

Ik zal ze sturen twee aan twee – Ik wil hun leven sparen

De ark was netjes afgebouwd - de intocht kon beginnen

De dieren liepen twee aan twee de ark van Noach binnen

Toen deed God de deur op slot en liet de wolken komen

de regen viel met bakken neer en bleef en bleef maar stromen

Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal

zo wordt het nu al eeuwenlang verteld in elke taal

Ken je dit verhaal, ken je dit verhaal

lees maar in de bijbel want daar staat het allemaal

De wereld werd een oceaan, waarop de ark bleef drijven

slechts de dieren in de ark die zouden overblijven

Maar op een dag was het voorbij, het water ging verdwijnen

de wolken schoven weer opzij, de zon begon te schijnen

De aarde werd weer langzaam groen, de bomen gingen groeien

er startte weer een nieuw seizoen en bloemen gingen bloeien

Noach liet de dieren gaan, ze mochten gaan proberen

om elk weer op z’n eigen plek op aarde terug te keren

Toen zei God: kijk eens omhoog, zie daar die boog vol kleuren

luister Noach Ik beloof, dit zal niet meer gebeuren

Ik zal met jullie nog een keer de aarde op gaan bouwen

Ik maak met jou een nieuw begin daar mag je op vertrouwen



Kom aan boord

Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser

Muziek: Lydia Zimmer

© 2002 Celmar Music / Busser & Schröder

Voor de zieken, voor de armen

voor de mensen met verdriet

voor het kind dat blijft proberen

maar toch denkt: het lukt me niet

voor de zwerver die moet zwerven

en geen plek heeft waar hij hoort

is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord!

Kom aan boord

ook voor jou is er een plekje 

waar je hoort

laat de hoop niet langer varen

Kom aan boord

sta niet doelloos aan de kant

want er is een hart vol liefde 

pak die uitgestoken hand

Voor het meisje dat blijft denken

alles gaat bij mij steeds mis

voor de jongen die al vaker

uit de boot gevallen is

voor het kindje dat nog nooit 

van trouw of liefde heeft gehoord 

is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord!



Meer en meer

Tekst & muziek: Marcel Zimmer
© 1998 Celmar Music

Ik wil meer en meer
gaan lijken op Jezus
ik wil meer en meer
gaan lijken op Hem
Ik wil meer en meer
gaan lijken op Jezus
ik wil meer gaan lijken op Hem

 
In alles wat ik ben
en alles wat ik doe
wil ik zijn zoals Jezus dat wil
Dus ook op elk moment
en niet zo ‘af en toe'
want dat maakt een heel groot verschil
 
Ik wil graag dat de mensen
Jezus in mij zien
omdat ik een getuige wil zijn
Al ben ik nog wat jong
nou en! en bovendien
is voor Jezus niemand te klein
 
Toch merk ik telkens weer
dat ik het zelf niet kan
daarom geeft God zijn Heilige Geest
Hij helpt mij meer en meer
te leven naar Gods plan
Zonder Hem was ik nergens geweest



O, Ik voel me niet zo happy
Tekst & muziek: Marcel Zimmer
© 2003 Celmar Music

O, ik voel me niet zo happy
want er gaat van alles mis
Op school word ik gepest
en het ging al niet zo best
ik vraag me af of God er nog wel is

O, ik voel me niet zo happy
ik kan wel janken van verdriet
Ik baal echt als een stekker
nee, het zit me echt niet lekker
het lijkt wel alsof God me niet meer ziet

Maar toch wil ik Hem vertrouwen
want ik weet dat Hij er is
ondanks dat ik dat niet altijd merk
En toch wil ik voor Hem zingen
want Hij helpt mijn er door heen
En Zijn Heilige Geest
geeft mij kracht en maakt mij sterk

O, ik voel me niet zo happy
echt zo’n waardeloos gevoel
‘k Had ruzie op het plein
want ze vonden me te klein
misschien begrijp je wel wat ik bedoel

O, ik voel me niet zo happy
ik ben dus helemaal niet blij
k’ Heb niemand om te spelen 
en ik zit me te vervelen
Waarom gebeurt dit nou toch weer met mij?



Simson

Tekst & muziek: Marcel Zimmer
© 2006 Celmar Music

Hij was sterk, stoer en dapper
maar mocht niet naar de kapper
dat had God zo bedacht
want dat lange haar
het klinkt misschien wat raar
was een teken van zijn kracht

Hij moest Israël bevrijden
door de vijand te bestrijden
en zelfs met een ezelskaak
sloeg hij er flink op los
duizend man was toen de klos
want elke klap was raak

Simson, Simson, held van Israël
elke Filistijn die kende hem wel
Simson, Simson, bijzonder gevreesd
er is nog nooit een man zo sterk als hij geweest

Hij was sterk, stoer en dapper
maar ook een oelewapper
hoe kon dat toch bestaan?
Dan liet hij zich verleiden
door Filistijnse meiden
dit kon zo niet verder gaan

En zo kon het toch gebeuren
want Delila bleef maar zeuren: 
hij werd van zijn haar beroofd
Al zijn kracht was hij nu kwijt
en hij had ontzettend spijt
als haren op zijn hoofd

Sterk van buiten, zwak van binnen
je snapt niet hoe dat kan
en toch gebruikte God hem voor Zijn plan



U bent die U bent

Tekst & muziek: Marcel Zimmer
© 2001 Celmar Music

U bent machtig, U bent groot
U bent zo geweldig sterk
machtiger dan een koning
of een president
U bent machtig, U bent groot
U bent zo geweldig sterk
U bent de allerbeste
U bent die U bent

U bent de God van hemel en aarde
de God van het heelal
de God die alles weet en ziet
ja, U bent overal
U bent mijn Vader in de hemel
ver weg en toch dichtbij
want door uw Heilige Geest 
woont U in mij

U bent de God van trouw en van liefde
de God die eeuwig leeft
de God die zelfs zijn eigen Zoon
voor ons gegeven heeft
dit goede nieuws wil ik vertellen
ver weg en ook dichtbij
en ook al valt dit soms niet mee
U bent bij mij!



Vergeven
Tekst & muziek: Marcel Zimmer
© 2000 Celmar Music

Als ik soms gepest word maar ik heb niks gedaan
dan vind ik dat niet eerlijk en wil ik ze wel slaan
Maar ik heb gelezen ergens in Gods woord
‘kwaad met kwaad vergelden’ is niet zoals het hoort
En er staat geschreven dat ik moet vergeven
niet 1, 2, 3 of 4 keer maar 70 keer 7
Wat?! 490 keer?
Nee, veel vaker, veel vaker, veel vaker en veel meer

Altijd, altijd, overal en telkens weer
Nee, dat is niet simpel en daarom geeft de Heer
zijn Heilige Geest om in liefde te leven
zoals Hij mij vergeeft moet ik een ander ook vergeven

Het is best wel moeilijk want iedereen die zegt:
‘Je moet gewoon terug slaan als iemand met je vecht’
Maar als ik denk aan Jezus, Hij sloeg niet terug
toen Hij met een zweep werd geslagen op Z’n rug
En er staat geschreven dat ik moet vergeven
niet 1, 2, 3 of 4 keer maar 70 keer 7
Wat?! 490 keer?
Nee, veel vaker, veel vaker, veel vaker en veel meer



Wij zullen gaan 
Tekst & muziek: Marcel Zimmer
© 1997 Celmar Music

Toen Jezus terug ging naar de hemel
toen gaf Hij ons een opdracht mee
om in de wereld te vertellen
het Goede Nieuws aan iedereen
Want alle mensen moeten weten
dat Hij voor hen gestorven is
en dat ze eeuwig kunnen leven
als ze geloven dat ook Hij hun Redder is
 

Wij zullen gaan 
om de wereld te vertellen
dat Jezus leeft 
en van alle mensen houdt
Wij zullen gaan 
om van Jezus te getuigen
Zo wordt door ons heen 
Gods koninkrijk gebouwd

 
Als je dan hoort van veel ellende
van oorlog, honger en verdriet
denk niet: Nou dit is nu het einde
want zover is het nu nog niet
Eerst moeten alle mensen weten
wat Jezus voor hen heeft gedaan
zodat ook zij nog kunnen kiezen
om Hem te volgen en om ook zijn weg te gaan
 
Als Jezus terug komt uit de hemel
komt Hij met majesteit en eer
en dan zal iedereen zich buigen
en zeggen: Jezus is de Heer
En wie het nooit wilde geloven
die heeft dan nu de grootste pech
Wie dacht: Ik kan mezelf wel redden
die is een grote dwaas, want Jezus is de weg


