Een plek op deze aarde
Tekst & Muziek: Marcel Zimmer
© 2009 Celmar Music

Soms denk je bij jezelf: Ben ik echt wel nodig
de wereld draait wel verder zonder mij
Ik doe ook nooit iets goed, wat ben ik toch een loser
Het gaat veel beter zonder mij erbij
Ben je ernstig ziek of heb je een beperking
of heb je iets zoals ADHD
En hierdoor gaan de dingen vaak wel effe anders
en krijg je het gevoel: ik tel niet mee
Voor jou is er een plek op deze aarde
en niemand past er in behalve jij
Een plaats die God speciaal voor jou bedacht heeft
Nee, de wereld die is niet compleet zonder jou erbij
Ben je soms heel slim en ontzettend pienter
maar ondanks dat gaat het niet al te best
Je bent wel hoogbegaafd maar soms ook erg onzeker
omdat je denkt: ik hoor niet bij de rest
Refrein
Omdat je anders bent dan de meeste mensen
doet dat heel vaak diep van binnen pijn
Maar God heeft jou gemaakt en ‘Hij zag dat het goed was’
Dus twijfel er niet aan: je mag er zijn
Refrein

Er is nog zoveel te ontdekken
Tekst: Ron Schröder en Marianne Busser
Muziek: Marcel & Lydia Zimmer
© 2007 Celmar Music / Schröder & Busser

Je moet eens kijken als een rozenknop gaat bloeien
je moet eens kijken naar het schijnen van de maan
je moet eens kijken naar de gouden zonnestralen
je moet eens kijken als de bloemen opengaan
Er is nog zoveel te ontdekken, te ontknopen
maar als je zoekt dan zul je vinden – dat staat vast
op dat moment gaat er een wereld voor je open
een wereld die zo prachtig bij je past
er is nog zoveel te ontdekken – heel bijzonder
het maakt deel uit van het goddelijke plan
als je het vindt - ja, dan ontdek jij ook het wonder
het is zo groots dat niemand het beschrijven kan
Je moet eens kijken naar een pasgeboren kindje
je moet eens kijken naar zo’n kleine sneeuwkristal
je moet eens kijken als een rups wordt tot een vlinder
je moet eens kijken naar de sterren van ‘t heelal
Er is nog zoveel te ontdekken…
Je moet eens kijken naar twee mensen die verliefd zijn
je moet eens kijken naar de zee - zo wijds en blauw
je moet eens kijken naar de grote regendruppels
en kijk dan ook eens naar het wonder diep in jou
Er is nog zoveel te ontdekken…

Geduld
Marcel Zimmer
© 2009 Celmar Music

Intro:
1, 2, 3, 4, komt er nog wat van?
5, 6, 7 ik wacht nu al zo lang
8, 9, 10, ik heb nog niks gezien
11, 12, het is gewoon schandalig!
Schiet eens even op
het duurt nu al zo lang
Ik wacht al zeker meer dan drie seconden
Mijn geduld raakt op
Zo jaag je mij op stang
want tijd is kostbaar en ik vind het zonde
om zo lang te moeten wachten
want dat is niet effectief
En ik heb nog meer te doen
dus kom op nu alsjeblieft
Ik wil het nu, ik wil het nu,
Ik wil het nu en wel meteen
Echt het gaat me veels te traag
Ik wil het snel, ik wil het snel
Ik wil het sneller nog dan snel
Liever gisteren dan vandaag
Kunnen we nu gaan
want ik ben al klaar
en ik heb echt geen zin om nog te wachten
Komt er nog wat van
‘k heb niet het hele jaar
of blijven we hier soms nog overnachten
Dus kom op ik wil nu verder
want ik heb niet alle tijd
en ik heb het hier gehad
dus vooruit nu met de geit
Refrein
Geduld is nou niet echt
mijn allersterkste kant
dat heb je ondertussen kunnen merken
Maar elke dag is weer
een hele nieuwe kans
om samen met de Heer er aan te werken
Want in elke situatie
leer ik steeds een beetje meer
om geduldiger te zijn
en ga ik niet meer zo tekeer

Geven maakt je rijk
Tekst: Marianne Busser & Ron Schröder
Muziek: Lydia Zimmer
© 2009 Celmar Music / Schröder & Busser

’t Voelt goed om aan een ander iets te schenken
en als ik naar die schoenendozen kijk
ben ik gelukkig dat ik iets mag geven
en besef ik dankbaar: geven maakt je rijk
Want we leven met een opdracht:
je moet zorgen voor elkaar
door een schoenendoos te vullen
maak je daar een sprookje waar
denk gewoon eens aan zo’n kindje
dat roept: papa, mama – kijk!
en dan voel je – dit is prachtig!
geven maakt je rijk!
Een schoenendoos vol prachtige cadeautjes
ik breng hem weg – je krijgt hem hoop ik gauw
ik hoop maar dat je blij bent met de pakjes
en het kaartje met de tekst: dit is voor jou
Want we leven met een opdracht:
je moet zorgen voor elkaar
door een schoenendoos te sturen
maak je daar een sprookje waar
denk gewoon eens aan zo’n kindje
dat roept: papa, mama – kijk!
en dan voel je – dit is prachtig!
geven maakt je rijk!
Een schoenendoos, een brief, een bosje bloemen
of even langs gaan - ook al is het kort
ik zou nog zoveel dingen kunnen noemen
waar een ander zeker heel erg blij van wordt
Want we leven met een opdracht
je moet zorgen voor elkaar
door te geven aan een ander
maar je zelf een sprookje waar
zoveel kansen om te grijpen
als ik naar de wereld kijk
want ik weet heel diep van binnen:
geven maakt je rijk!

Het is een wonder
Tekst: Ron Schröder en Marianne Busser
Muziek: Marcel Zimmer
© 2007 Celmar Music / Schröder en Busser

Er zijn mensen die gewoonlijk nog geen neushoorn zouden zien
ook al stond dat beest te snuiven voor hun neus
er zijn mensen die in ’t sprookjesbos geen dwergen zouden zien
of nog sterker zelfs geen kanjer van een reus
er zijn mensen die nooit kijken naar de schatten om hen heen
en het is alsof geen wonder hen nog raakt
maar als je werkelijk gaat zoeken, dan merk je echt meteen
hoe knap álles op de wereld is gemaakt
Het is een wonder - het is bijzonder
als je kijkt naar de planeet waarop je leeft
het is een wonder – het is bijzonder
zoals de Schepper alles eens geschapen heeft
zoals de Schepper alles eens geschapen heeft
Er zijn mensen die geen leeuwen en geen tijgers zouden zien
ook al zaten die gezellig op hun bed
er zijn mensen die geen nijlpaard op het marktplein zouden zien
ook al werd hij op een torenspits gezet
er zijn mensen die nooit kijken naar de schatten om hen heen
en het is alsof geen wonder hen nog raakt
maar als je werkelijk gaat zoeken, dan merk je echt meteen
hoe knap álles op de wereld is gemaakt
Het is een wonder - het is bijzonder

Het is heerlijk
Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser
Muziek: Marcel Zimmer
© 2009 Celmar Music / Schröder & Busser

Het is heerlijk om te weten
dat U heel dicht bij mij bent
en ik elke dag mag voelen
dat U mij ook heel goed kent
dat U mij heel graag wilt helpen
op de weg die ik mag gaan
en dat U – wanneer het zwaar wordt
altijd achter mij blijft staan
Het is heerlijk om te weten
dat U heel veel van mij houdt
dat U mij nooit in de steek laat
ook al doe ik soms iets fout
en dat U voor mij wilt zorgen
heel mijn leven - elke dag
en dat ik altijd alles
aan U vertellen mag
Het is heerlijk om te weten
dat er iemand naast je staat
die als een moeder naar je luistert
als een vader met je praat
die je soms ook het gevoel geeft
dat j’iets extra’s hebt verdiend
het is heerlijk om te weten
God is echt mijn beste vriend
Het is heerlijk om te weten …

Iets van alle dieren…..
Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser.
Muziek: Lydia Zimmer
© 2006 Celmar Music / Schröder & Busser

Je kunt zo stil zijn als een muis
en zo bang zijn als een wezel
Je kunt trots zijn als een pauw
en zo koppig als een ezel
je kunt vrij zijn als een vogel
en zo zacht als eendendons
want iets van alle dieren
vind je ook weer terug in ons
Je kunt zo slim zijn als een vos
en zo ijv’rig als de mieren
je kunt trouw zijn als een hond
zo geduldig als de gieren
je kunt vechten als een tijger
en zo glad zijn als een aal
want iets van alle dieren
vind je in ons allemaal
En dat valt ook te begrijpen
omdat God die alles schiep
na de dieren ook de mensen
op een dag tot leven riep
daarom is er tussen mens en dier
een hele nauwe band
omdat ze zijn geschapen
geschapen door Zijn hand
Je kunt zo wijs zijn als een uil
en zo volgzaam als de schapen
je kunt sterk zijn als een beer
je kunt als een os gaan slapen
je kunt dansen als een vlinder
zingen als een nachtegaal
want iets van alle dieren
vind je in ons allemaal
Refrein

Ietsie pietsie

Tekst & Muziek: Marcel Zimmer
© 2009 Celmar Music

Heer wilt U me leren (echo)
hoe ik U volgen moet (echo)
Wilt U het mij leren (echo)
ik snap het niet zo goed (echo)
Ik ben er meestal niet zoveel mee bezig
behalve dan op zondag in de kerk
Of is het al voldoende, zo één keer in de week?
Ik vraag me af: hoe gaat het in z’n werk?
Heer wilt U me leren
Natuurlijk bid ik thuis wel voor het eten
en ‘s avonds voordat ik naar bed toe moet
Ik lees soms in de bijbel maar snap er vaak niks van
Dan denk ik bij mezelf: het is wel goed
Heer wilt U me leren
Ik ken ook wel de allerlaatste liedjes
van ‘Halleluja’ en ‘Ik volg de Heer’
Of is het niet genoeg wanneer ik het voor U zing?
Ik ben benieuwd, wat is het dan nog meer?
Heer wilt U me leren
Ik doe ook wel m’n best van U te houden
en wil een ander helpen als ik kan
Ach ja, maar natuurlijk, daar gaat het nu juist om
Ik snap er toch een ietsie pietsie van
‘Heb de Here lief en je naaste als jezelf’
Ik snap er toch een ietsie pietsie van

Ik neem even de tijd
Tekst & Muziek: Marcel Zimmer.
© 2003 Celmar Music.

Ik neem even de tijd
om met U te praten,
even met U alleen.
Ik neem even de tijd
om bij U te zijn, Heer,
niemand om me heen.
Ik neem even de tijd
om naar U te luist'ren
en stil te zijn voor U.
Ik neem even de tijd
om uw stem te horen,
Heer, ik luister nu.
Spreek Heer, ik luister,
uw dienstknecht hoort.
Spreek Heer, ik luister,
ik luister naar uw Woord.
Ik neem even de tijd,
ik wil U aanbidden,
God van liefde en trouw.
Ik neem even de tijd,
omdat ik wil zeggen
dat ik van U hou.
Ik neem even de tijd
om uw Woord te lezen
dat U gegeven heeft.
Ik neem even de tijd
zodat U kunt spreken
door uw Woord dat leven geeft.
Spreek Heer, ik luister
U neemt altijd de tijd
om naar mij te luist'ren,
er gaat nooit een moment voorbij
dat U even geen tijd heeft
want op elk moment, Heer,
staat U klaar voor mij.
Spreek Heer, ik luister

Ik wil altijd bij je zijn
Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser
Muziek: Lydia Zimmer
© 2008 Celmar Music / Schröder & Busser

Als je luistert naar wat Jezus
in de bijbel heeft gezegd
als je luistert naar de dingen
die hij steeds heeft uitgelegd
als je leest over zijn leven
komt hij steeds iets dichterbij
en zijn licht zal altijd schijnen
schijnt voor jou en ook voor mij
Hij staat altijd voor je klaar
hij blijft altijd op je hopen
hij klopt telkens op je deur
en blijft vragen: doe je open?
laat me delen in je vreugde
laat me delen in je pijn
ik wil altijd voor je zorgen
ik wil altijd bij je zijn!
Als je zoekt, zul je hem vinden
dat is wat hij heeft beloofd
als j’ hem vraagt, dan zal hij komen
omdat hij in jou gelooft
hij omringt je met zijn liefde
ook al gaat het nog zo slecht
want zijn liefde kent geen grenzen
je kunt steeds bij hem terecht
Refrein

Jezus is
Tekst & muziek: Marcel Zimmer
© 1993 Celmar Music

Jezus
Jezus
Jezus
Jezus

is
is
is
is

het licht der wereld
het levend woord
de goede herder
het Lam van God

Jezus
Jezus
Jezus
Jezus

is
is
is
is

het levend water
het levend brood
de ware wijnstok
de Zoon van God

Hij kent ons als geen ander
Hij weet wie we zijn
Hij weet hoe wij ons voelen
Hij was een mens als wij
Hij deelt in onze vreugde
en Hij kent ons verdriet
nee, er is niemand zoals Hij
Jezus
Jezus
Jezus
Jezus

is
is
is
is

de Messias
de bruidegom
de hogepriester
het Lam van God

Jezus
Jezus
Jezus
Jezus

is
is
is
is

de
de
de
de

Zoon des mensen
weg tot God
overwinnaar
Zoon van God

Hij is aan ’t kruis gestorven
Hij droeg daar onze schuld
Hij gaf zijn eigen leven
Hij heeft de wet vervuld
gestorven en begraven
maar ook weer opgestaan
ja, Jezus leeft in eeuwigheid
Jezus
Jezus
Jezus
Jezus

is
is
is
is

de Leeuw van Juda
de sterke Rots
onze Redder
het Lam van God

Jezus is de Weg en Waarheid
Jezus is de Vredevorst
Jezus, het begin en einde
Jezus is de Zoon van God
Jezus is de Zoon van God (2x)

Kleuren
Tekst & Muziek: Marcel Zimmer
© Celmar Music

Kleuren, kleuren, allemaal kleuren:
Rood, oranje, geel, groen, paars en blauw.
God bedacht die prachtige kleuren
anders was alles zo grijs en grauw.
Rood met geel wordt oranje,
blauw met geel wordt groen.
Ja, met kleuren kun je
heel veel dingen doen.
Kleur een leuke kleurplaat,
maak een schilderij.
Kneed een prachtig beeld met
mooie kleuren klei.
Kleuren, kleuren …
Alles wat God gemaakt heeft
is door Hem gekleurd.
En door al die kleuren
word je opgefleurd.
Zon en regen samen?
Kijk dan eens omhoog,
en zie al die kleuren in de regenboog.
Kleuren, kleuren …

Maak je niet druk
Tekst & Muziek: Marcel Zimmer
n.a.v. Matt. 6:25-34
© 2009 Celmar Music

Maak je niet druk over wat je zult eten.
wees niet bezorgd over kleren of geld.
Vergeet niet dat God jou nooit zal vergeten
Ja, Hij heeft zelfs al je haren geteld.
Maar geef God de eerste plaats in je leven
en Hij zal je alles geven
wat je nodig hebt, elke dag steeds weer
Leef dus gewoon bij de dag met de Heer
Maak je niet druk voor de dag van morgen
wat er misschien wel niet komen kan
want iedere dag heeft z’n eigen zorgen
en weet je, je wordt er geen dag ouder van
Maar geef God de eerste plaats in je leven
en Hij zal je verder alles geven
wat je nodig hebt, elke dag steeds weer
Leef dus gewoon bij de dag met de Heer

Niet zo belangrijk
Matt 18: 1-4, Matt, 19:14
Tekst & Muziek: Marcel Zimmer
© 2009 Celmar Music

Wie denkt dat de allergrootste
ook bij God de grootste is
maakt een hele grote denkfout
slaat de plank behoorlijk mis
In Matteüs hoofdstuk achttien
lees je al in het begin
wie niet wordt zoals een kind
komt er bij God niet in
En een hoofdstuk verder
komt er nog iets bij
Dit zijn Jezus’ woorden
Luister wat Hij zei:
Hou de kinderen niet tegen
breng ze maar bij Mij
want het hemels koninkrijk is
voor wie is als zij
’t Is de omgekeerde wereld
klein is groot en groot is klein
want wie wordt zoals een kind
die zal bij God de grootste zijn.
Luister alle grote mensen:
wees dus maar gewoon als wij
Vind jezelf niet zo belangrijk;
doe wat Jezus zei.
Hou de kinderen niet tegen ...

)
) 2x
)
)

Respect voor iedereen
Tekst & Muziek: Marcel Zimmer
© 2010 Celmar Music

Kijk es naar die gasten: wat een sukkels ‘Hey jo’
Kijk es naar die meid met al die pukkels ‘Oh No’
En die daar met die wratjes en die jongens: wat een watjes
Al die ditjes en die datjes, da’s toch zeker veel te gladjes
Prechorus
Zien we iets en vinden we het raar
dan hebben we meteen een oordeel klaar
Mensen zien de buitenkant
maar daar kijkt God doorheen
Dat moeten wij ook leren
dus respect voor iedereen
Mensen zien de buitenkant
maar daar kijkt God doorheen
Dat moeten wij ook leren
dus respect voor iedereen
Check die maffe kerel, die is echt niet cool
hele foute kleren; snap je wat ik bedoel
Kijk die es wat een rare met dat kapsel, wat een haren
Ja er lopen hier op aarde hele vreemde exemplaren
Prechorus
Zien we iets en vinden we het raar
dan hebben we meteen een oordeel klaar
Mensen zien de buitenkant ...
Bridge
Weet je wat apart is
en ook niet zo’n beetje dom
vaak zien we niet wat in het hart is
maar daar gaat het nu juist om

Stel je voor
Tekst: Minco Eggersman, Marcel Zimmer, Bas van Nienes, Michiel van Heusden, Roeland Smith
Muziek: Minco Eggersman, Marcel Zimmer, Bas van Nienes, Michiel van Heusden
© 2010 Celmar Music/Minco Eggersman/Bas van Nienes/Michiel van Heusden/Roeland Smith

Stel je voor: je komt uit school,
bij jou komt niemand spelen.
Je bent alleen en kijkt tv.
Wie kan het wat schelen?
Stel je voor: het is zes uur
en iedereen gaat eten.
Niemand heeft voor jou gekookt.
Zijn ze je vergeten?
Geen grapjes en geen lol,
geen aai over je bol.
Stel je toch eens voor.
Het is geen fantasie of gewoon een verhaal,
en meestal merk je het niet,
maar bij jou in de buurt of wie weet in jouw straat
is meer aan de hand dan je ziet.
Stel je voor, het is al laat,
je hoort geschreeuw beneden.
Je ligt in bed met kleren aan,
geen zin je uit te kleden.
Geen kusje op je wang,
geen lichtje op de gang.
Stel je toch eens voor.
Het is geen fantasie of gewoon een verhaal ...
Jezus houdt van iedereen,
hij zoekt naar wie alleen staat.
Stel je voor dat hij je vraagt
of je met hem meegaat.

Stem op Jezus
Tekst & muziek: Marcel Zimmer
© 1998 Celmar Music

Stem op Jezus, kies voor Hem
Hij is de weg, de waarheid en het leven
stem op Jezus, kies voor Hem
want als je stemt op Hem
dan heb je goed gestemd (2x)
Net als hier in Nederland
waar we naar de stembus gaan
om te kiezen wie ons land weer zal regeren
zo moeten wij ook kiezen
wie er in ons hart regeert
en wie we in ons leven willen eren
Stem op Jezus ...
Jezus heeft het zelf gezegd
ja, dat wie in Hem gelooft
niet verloren gaat maar in eeuwigheid zal leven
Hij is de grote Koning
Die voor eeuwig heersen zal
en Die voor ons zijn leven heeft gegeven
Stem op Jezus ...
want als je stemt op Hem
dan heb je goed gestemd (2x)

Uw Woord
Tekst & muziek: Marcel Zimmer.
© 1995 Celmar Music.

Psalm 119 vers 105:
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor
en een licht op mijn pad.

mijn voet
mijn voet
mijn voet
mijn voet

Wanneer het ’s avonds donker wordt
en je geen hand voor ogen ziet,
dan doe je ook een lichtje aan,
zodat je ziet waar je kunt gaan.
Ja, zo is ook het Woord van God.
Het helpt je als je niks meer ziet.
Want elke keer als je het leest,
dan zul je zien waar je kunt lopen
en waar je heen kunt gaan.

Volg het spoor
Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser.
Muziek: Marcel & Lydia Zimmer
© 2003 Celmar Music / Ron Schröder & Marianne Busser.

Kijk eens naar een vlinder
luister naar een eend die kwaakt
kijk eens naar de bloemen
zie hoe mooi ze zijn gemaakt
kijk eens naar de wolken
hoor een leeuwerik die fluit
volg je al die sporen
kom je altijd bij Hem uit
Volg het spoor
volg het spoor
en zoek gerust je hele leven door
je ziet het op de bergen
en je ziet het in het dal
de sporen van Zijn handen
vind je overal
Kijk eens naar de dieren
die Hij ooit voor ons bedacht
kijk maar naar de sterren
die weer stralen elke nacht
kijk eens naar de golven
zie ze rollen - af en aan
zoveel moois kan echt niet
slechts door toeval zijn ontstaan.
Volg het spoor

Welkom thuis
Tekst: Matthijs Hoornaar en Marcel Zimmer
Muziek: Marcel & Lydia Zimmer
© 2008 Celmar Music / JftL Productions

Een vader had twee zonen en de jongste zei:
‘Ik wil graag mijn erfenis, geef maar vast aan mij’
Hij trok met al zijn geld de wijde wereld in
want hij had het thuis niet meer naar z’n zin
Hij leefde erop los maar na verloop van tijd
had ‘ie al z’n geld verkwist en was ‘ie alles kwijt
Tot overmaat van ramp kwam er een hongersnood
en zo belandde hij uiteindelijk in de goot
Hij werd een varkenshoeder, het ergste dat bestond
stierf bijna van de honger, ’t was echt niet meer gezond
En toen dacht hij: bij vader thuis is het leven goed
zelfs de knechten leven daar in grote overvloed
Ga naar huis, ga naar huis
je vader wacht op jou
daar zul je pas gelukkig zijn
Kom op ga nu maar gauw
Ga naar huis, ga naar huis
en wacht nou niet te lang
of ga jij toch gewoon je eigen gang?
Ik zal hem zeggen: vader, ik meen het echt oprecht
ik ben niet waard uw zoon te zijn, neem mij aan als knecht
Het spijt me wat ik God en u heb aangedaan
En zo is de jongen op weg naar huis gegaan
Zijn vader zag hem komen en had met hem te doen
hij vloog hem om de hals en gaf hem een dikke zoen
Welkom thuis, welkom thuis
wat fijn dat je er bent
we kunnen ons geluk niet op
’t is echt een ‘happy end’
Welkom thuis, welkom thuis
we vieren nu dit feest
want je bent terug van weggeweest
Bridge (gesproken)
De oudste zoon werd kwaad en vroeg: Hé, pa, wat is dit nou?
Ik werk al jarenlang voor u en help u altijd trouw
Ik was nooit ongehoorzaam, deed altijd wat u zei
maar u vierde nooit zo’n vrolijk feest voor mij
Zijn vader zei: “Maar wij zijn altijd bij elkaar
van alles wat ik heb ben ook jij de eigenaar.
Je broer is weer terug en het is toch logisch dat
het daarom feest is want hij is weer op het rechte pad”

Welkom thuis, welkom thuis
wat fijn dat je er bent
het is een feest voor iedereen
dus maak het maar bekend
Welkom thuis, welkom thuis
het is voor jou en mij
we nodigen je uit dus kom erbij

Zonder U
Tekst: Lindy Zimmer en Marcel Zimmer
Muziek: Lindy Zimmer
© Dylin Music / Celmar Music

Zonder U
Ik kan gewoon niet leven zonder U
Ik ga de foute kant op zonder U
Ik wil U altijd volgen, want bij U
daar kan ik schuilen Heer, dicht bij U
U bent mijn vader in de hemel
U zorgt altijd goed voor mij
Daarom wil ik met U leven
Ik wil U gehoorzaam zijn
Als ik in de bijbel lees
leer ik hoe ik leven moet
En wanneer ik leef met U
dan pas is het leven goed
Zonder U
Ik kan gewoon niet leven zonder U
Ik ga de foute kant op zonder U
Ik wil U altijd volgen, want bij U
daar kan ik schuilen Heer.
Als ik kijk naar deze wereld
Ik zie het vaak op de TV
Dan zie ik zoveel ellende
Nee, het valt echt niet mee
Ziekte, honger, geweld en pijn,
arme mensen in de kou
Het zou er niet meer moeten zijn
als iedereen met U leven zou
Bridge:
Zonder U
kan ik niet leven
Zonder U
Ik kan gewoon niet leven zonder U
Ik ga de foute kant op zonder U
Ik wil U altijd volgen, want bij U
daar kan ik schuilen Heer, dicht bij U

