
Als ik lees in de Bijbel 

(Dank U Jezus) 
Tekst & Muziek: Marcel Zimmer 

© 2006 Celmar Music 

 

Als ik lees in de bijbel 
wat er toen is gebeurd 

die dag in Jeruzalem 

hoe soldaten U sloegen 

hoe U mee werd gesleurd 

en mensen schreeuwden: “Kruisig hem!” 

 
Dan word ik stil 

en denk ik eraan 

dat U dit ook 

voor mij hebt gedaan 

 

Dank U Jezus 

dat U stierf voor mij 

Dank U Jezus 

dank U wel 

 
En ik lees van de doornen 

als een kroon op uw hoofd 

hoe U werd bespot en veracht 

En met spijkers gekruisigd 

van het leven beroofd 
en dat U riep: ‘Het is volbracht’ 

 

Dan word ik stil 
en denk ik eraan 

dat u dit ook 

voor mij hebt gedaan 



Dank U wel 

Tekst & Muziek: Marcel Zimmer 

© 2006 Celmar Music 

 

Dank U wel voor wie U bent 

voor wat U hebt gedaan 

Dank U wel dat U mij kent 

en met mij mee wilt gaan 

 

Ik ben maar gewoon een kind 

dat U mij geweldig vind 

en alleen al denkt aan mij 

daar kan ik dus echt niet bij 

 

Dank U, dank U, dank U, dank U wel 

Dank U, dank U, dank U, dank U wel 

Dank U, dank U, dank U, dank U wel 

Dank U, dank U, dank U, dank U wel! 

 

Dank U wel want U bent goed 

voor wat U hebt gemaakt 

Dank U wel voor wat U doet 

uw liefde die mij raakt 

 

Ik ben maar gewoon een kind 

dat U mij geweldig vind 

en alleen al denkt aan mij 

daar kan ik dus echt niet bij 



Dat lijkt me echt het beste 
Tekst & Muziek: Marcel Zimmer 

© 2006 Celmar Music 

Solo: Lindy Zimmer 

 

Ik voel me boos en kwaad van binnen 

Ik weet niet wat ik moet beginnen 

ik kan me niet goed concentreren 

en  heb moeite om te leren 

Lig ik dan ‘s avonds op m’n bed 

o Heer, dan baal ik tot‐en‐met 

Ik voel me eenzaam en verlaten 

ik wil er met U over praten 

 

Heer ik wil U vragen 

dat ze stoppen met dat plagen 

en mij niet meer zullen pesten 

ja dat lijkt me echt het beste 

 

Ze zeggen: “Schelden doet geen pijn” 

nou dat zal dan wel zo zijn 

maar het doet mij veel verdriet 

en er is niemand die het ziet 
Het is zo vreselijk gemeen 

er gaat van alles door me heen 

Ik voel me eenzaam en verlaten 

ik wil er met U over praten 

 

 En wilt U mij ook helpen 

om ze te vergeven 
en niet terug te pesten 

maar in vrede te blijven leven 



Een feest om te geven 
Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser 

Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 

© 2005 Celmar Music / Schröder & Busser 

 

Als je hoort dat iemand ziek is 

hij is al een tijdje thuis 

of hij ligt misschien al dagen 

ergens in een ziekenhuis 

stuur dan snel een aardig kaartje 
vul een mooie envelop 

zo’n persoonlijke attentie 

daar knapt iedereen van op 
als je iemand iets kunt geven 

krijg je zelf ook een geschenk 

dus grijp je kans als je kunt geven 

geef iets aardigs en bedenk 

 
Het is een feest om iets te geven 

ook al is het nog zo klein 

het is zo leuk om te beseffen 

dat een ander blij zal zijn 

het is een feest om iets te geven 

dat gevoel kan niet meer stuk 

door te geven aan een ander 

breng en krijg je wat geluk 

 

‘k Loop te speuren in de winkels 

ik zoek al een hele poos 

naar wat leuke kleine dingen 

want ik vul een schoenendoos 
als die doos straks goed gevuld is 

en ook prachtig is beplakt 

wordt hij later ergens anders 
door een kind weer uitgepakt 

door een meisje of een jongen 

iemand die veel minder heeft 

en die gewoon ontzettend blij is 

dat een ander hem iets geeft 



Goed nieuws 

Tekst & Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 

© 1999 Celmar Music 

 

Goed nieuws, goed nieuws 

Iedereen moet het horen 

Goed nieuws, goed nieuws 

Jezus is geboren 

Jezus is geboren 

 

Hij wil je heel graag helpen 

in alles wat je doet 

En gaat het soms wat moeilijk 

Hij geeft je nieuwe moed 

 

Hij is de allerbeste 

geen ander is als Hij 

De machtigste en sterkste 

Hij is het allebei 

 

En Hij is ook een Vader 

die heel veel van je houdt 

Hij draagt je in zijn armen 

als jij op Hem vertrouwt 

 

Hij geeft je echte vrede 

en wie in Hem gelooft 

die krijgt het eeuwig leven 

want dat heeft Hij beloofd 

 

Hij is ook altijd bij je 

en altijd om je heen 

En waar je ook naar toe gaat 

Hij laat je nooit alleen 



Groot en geweldig 
Tekst & Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 

© 2008 Celmar Music 

 

Na na na na na na 

 

God heeft ons zijn woord gegeven 

het begint bij Genesis 

en tot en met Openbaring 

zie je wie en wat Hij is 

’t Is niet altijd even simpel 

soms begrijp je ’t niet meteen 

maar zijn liefde klinkt 

door heel de bijbel heen 

 

Hij is groot en geweldig 

goed voor iedereen 

geeft ons elke dag zijn liefde  

Hij is altijd om ons heen 

En wij willen Hem kennen 

elke dag steeds meer  

en wij zullen Hem prijzen 

want Hij is de hoogste Heer 

 

God heeft ons zijn trouw bewezen 

dwars door de geschiedenis 

en we mogen gaan ontdekken 

hoe fantastisch goed Hij is 

Hij zal doen wat Hij beloofd heeft 

en Hij laat ons nooit alleen 

Ja, zijn liefde klinkt 

door heel de bijbel heen 



Handen uit de mouwen 

(Wij prijzen U) 
Tekst & Muziek: Marcel Zimmer (n.a.v. Jakobus 2: 14 ‐20) 

© 2009 Celmar Music 

 

Wij prijzen U met de handen in de lucht 

en prijzen U met de handen uit de mouwen 

door wat we zeggen en wat we doen 

met heel ons hebben en houen 

Wij prijzen U met de handen in de lucht 

en prijzen U met de handen uit de mouwen 

Zo willen wij in woord en daad 

laten zien dat we van U houden 

 

Je kunt zeggen dat je christen bent 

maar het is één grote flop 

wanneer jij niks voor een ander doet 
echt, dan slaat het nergens op 

 

Als er iemand is die honger lijdt 

en geen kleren heeft of geld 

je wenst ‘m sterkte maar geeft ‘m niks 

dan heb je hem teleurgesteld 
 

Je moet  helpen waar je helpen kunt 

en er voor een ander zijn 

‘Geloof alleen’ stelt niet veel voor 

het is nep en schone schijn 



Heer, ik wil U aanbidden 
Tekst & Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 

© 2003 Celmar Music 

 

Heer, ik wil U aanbidden 

in alles wat ik doe 

Niet alleen met woorden 

of door het zingen van een lied 

Heer, ik wil U aanbidden 

eerlijk en oprecht 

diep vanuit mijn hart 

want mijn hart is wat U ziet 

 

Mensen zien de buitenkant 

maar U kijkt er doorheen 

U ziet waarom ik dingen doe 

en of ik dat wat ik zeg ook meen 

 

Help mij om door alles heen 

door blijdschap en door pijn 

te leven zoals U dat wilt 

om zo een kind naar Uw hart te zijn 



Hier ben ik, Heer 
Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser 

Muziek: Marcel Zimmer 

© 2007 Celmar Music / Schröder & Busser 

 

Soms lijkt U zo ver te zijn  

toch bent U heel dichtbij 

U zorgt voor deze wereld 

en ook steeds voor mij 

En wanneer het moeilijk gaat  

dan helpt U mij er door 

Leer mij om te luisteren 

als ik uw roepstem hoor 

 

Zoals Samuel U hoorde 

toen hij in de tempel sliep 

en U hem toen het al nacht was  

bij zijn eigen voornaam riep 

en hij ’t eerst niet kon geloven,  

maar U riep hem telkens weer 

totdat hij Uw stem herkende  

en hij zei: hier ben ik Heer… 

 

Zoals Samuel U hoorde  

en de mensen keer op keer 

uit Uw naam iets moest vertellen  

en dan sprak: zo zegt de Heer 

ondanks al zijn eigen angsten,  

eigen zorgen, eigen pijn 

zei ‐ als U hem vroeg te spreken:  

ik zal gaan ‐ ik zal er zijn 



Ik hou van U 

Tekst & Muziek: Marcel Zimmer 

© 2006 Celmar Music 

 

Het klinkt zo gewoon 

maar betekent veel: 

Ik hou van U 

Het is ook precies 

wat ik zeggen wil: 

Ik hou van U 

Hoewel ik het al 

zo vaak heb gezegd 

deze paar woorden 

meen ik oprecht: 

 

Ik hou van U 

Jezus ik hou van U 

met heel mijn hart 

hou ik van U o Heer 

Ik hou van U 

Jezus ik hou van U 

diep binnenin 

zeg ik het telkens weer 

net zoals nu: ik hou van U 



Immanuël 

Tekst & Muziek: Marcel Zimmer 

© 1993 Celmar Music 

 

Want een kind is ons geboren 

en een zoon gaf God aan ons 

De heerschappij rust op 

zijn schouder 

en zijn naam zal zijn: 

  

Wonderbare Raadsman 

Machtige God 

Eeuwige Vader 

de Vredevorst 

Immanuël, God met ons 

Immanuël, God met ons 

 

Want alzo lief had God de wereld 

dat Hij zijn Zoon gegeven heeft 

Iedereen die in Hem gelooft 

leeft in eeuwigheid 

 



In het begin 
Tekst & Muziek: Marcel Zimmer 

© 1994 Celmar Music 

 

In het begin schiep God de hemel 

In het begin schiep God de aarde 

In het begin schiep God de mensen 

In het begin schiep Hij alles wat leeft 

 

In het begin schiep God de wolken 

In het begin schiep God de zeëen 

In het begin schiep Hij zon, maan en sterren 

In het begin schiep Hij alles wat leeft 

 

Hij is Heer over hemel en aard' 

Hij is Heer, Hij heeft alles gemaakt 

Hij is Heer, en wij prijzen zijn naam 

wij danken Hem voor alles wat Hij heeft gedaan 

 

In het begin schiep God de bomen 

In het begin schiep God de planten 

In het begin schiep God de bloemen 

In het begin schiep Hij alles wat leeft 

 

In het begin schiep God de vissen 

In het begin schiep God de vogels 

In het begin schiep God alle dieren 

In het begin schiep Hij alles wat leeft 

 

U bent Heer over hemel en aard' 

U bent Heer, U hebt alles gemaakt 

U bent Heer, en wij prijzen uw naam 

wij danken U voor alles wat U hebt gedaan 



Ja is ja 
Tekst & Muziek: Marcel Zimmer 

© 1999 Celmar Music 

 

Ja is ja, nee is nee 

Beloofd, is beloofd 

Jezus wil je helpen 

als jij in Hem gelooft 

Ja is ja, nee is nee 

Beloofd, is beloofd 

Jezus wil je helpen 

als jij in Hem gelooft 

 

Hij is een God van liefde 

Hij houdt heel veel van jou 

Hij zal je nooit verlaten 

want Hij is altijd trouw 

 

Ook wij moeten dit leren 

om altijd trouw te zijn 

en doen wat we beloven 

dat geldt voor groot en klein 



Jij dacht aan mij 
Tekst & Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 

© 2007 Celmar Music 

 

Ik leef in een land 

ver bij jou vandaan 
het leven is hier 

vaak een zwaar bestaan 

We hebben geen geld  

en komen eten tekort 

Soms vraag ik me af 

of het ooit beter wordt 
 

Maar nu gaat het gebeuren 

kijk, daar komt de auto aan 

volgepakt met dozen 

we staan allemaal vooraan 

Alles wordt nu uitgedeeld 

en dan zegt een mevrouw 
terwijl ze lachend naar me kijkt: 

‘Deze is voor jou’ 

 
Een mooi versierde schoenendoos 

ik geloof mijn ogen niet 

ik voel me heel gelukkig 

ondanks mijn verdriet 

Al die mooie dingen 

ze maken me blij 

maar het mooiste van dit alles is: 

jij dacht aan mij 

 

Ik pak snel de doos 

en til de deksel op 

ik zie een mooi boek  

en een speelgoedpop  

Maar ook een stuk zeep 

een schrift en een pen 

en andere dingen 
die ik nog niet ken 

 
Hoewel ik niet zou weten 

wie je bent en hoe je heet 

toch wil ik je bedanken 
voor wat je voor mij deed 

Je deed in deze schoenendoos 

iets van jezelf erbij 
en dat maakte dit cadeau 

heel speciaal voor mij 



Jij hoort bij Mij 
Tekst & Muziek: Marcel Zimmer 

© 1998 Celmar Music 

Solo: Maiko Zimmer 

 

Soms is het moeilijk 

om christen te zijn 

ze lachen je uit en 

dat doet soms pijn 

Ze noemen je ‘Softy' 

of ‘Heilige boon' 

maar dan mag ik weten 

dat Jezus in mij woont en Hij zegt: 

  

Jij hoort bij Mij 

en Ik geef je kracht 

door mijn Heilige Geest 

O, ja! 

Jij hoort bij Mij 

Ik ben altijd bij je 

dus wees maar niet bevreesd 

O, nee! 

Jij hoort bij Mij 

al zeggen al die anderen: 

‘Jij hoort er niet bij’ 

Ja, jij! 

jij hoort bij Mij 

doe maar gewoon, wees jezelf 

daarmee maak je Mij blij 

  

Als ik naar school ga 

en ik word gepest 

omdat ik niet meedoe 

niet met de rest 

dan moet ik soms huilen 

en heb ik verdriet 

maar dan mag ik weten 

dat Jezus mij ziet en Hij zegt: 

  

Er staat in de bijbel 

‐ en dat is niet mis ‐ 

het staat in Romeinen 

dat God voor mij is 

Ik ben overwinnaar 

ja, zelfs nog veel meer 

en niets kan mij scheiden 

van de liefde van de Heer en Hij zegt: 



Op dit moment 
Tekst & Muziek: Marcel Zimmer 

© 2006 Celmar Music 

 

Op dit moment word ik stil 

hoewel ik nog best heel veel zeggen wil 

Zoveel te doen maar niet nu 

want op dit moment ben ik bij U 

want op dit moment ben ik bij U 

 

Even in de stilte met U alleen 

zonder and’re mensen om me heen 

Even in de stilte daar waar U bent 

gewoon maar te zijn op dit moment 

gewoon maar te zijn op dit moment 

 

Op dit moment word ik stil 

en luister naar wat U mij zeggen wil 

Help mij uw stem te verstaan 

dat niets wat U zegt mij zal ontgaan 

dat niets wat U zegt mij zal ontgaan 



Psalm 8 

(Heer, onze Heer) 
Tekst & Muziek: Lydia Zimmer 

© 2006 Celmar Music 

 

Heer, onze Heer 

hoe machtig is uw naam 

op heel de aarde 

Heer, onze Heer 

hoe machtig is uw naam 

op heel de aarde 

 

Zie ik de hemel 

het werk van uw hand 

Zon,  maan en sterren 

door U daar geplant 

De hele aarde 

en alles wat leeft 

Het is echt ongelofelijk 

dat U dit aan ons geeft 

 

Wie ben ik Heer 

dat U zelfs aan mij denkt? 

En mij uw aandacht 

en liefde steeds schenkt 

U geeft mij alles 

ik kom niets tekort 

En daarom dank ik U steeds weer 

U bent de grootste God 



Van top tot teen 
Tekst & Muziek: Marcel Zimmer 

© 1998 Celmar Music 

Solo: Melwin Zimmer 

 

God heeft mij gemaakt van top tot teen 

Iemand zoals ik, nee, zo is er niet een 

want ik ben uniek, heel speciaal en bijzonder 

ik ben nog zoveel mooier dan een wereldwonder 

 

Hij heeft mij gevormd in m'n moeders buik 

en na negen maanden kwam ik eruit 

met alles er op en alles er aan 

Ik geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan 

 

God heeft jou gemaakt van top tot teen 

Iemand zoals jij, nee, zo is er niet een 

want je bent uniek, heel speciaal en bijzonder 

je bent nog zoveel mooier dan een wereldwonder 

 

Hij heeft je gevormd in je moeders buik 

en na negen maanden kwam jij er uit 

met alles er op en alles er aan 

Dus geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan 

 

God heeft jou gemaakt van top tot teen! 



Wat zou ik aan U kunnen geven 
Tekst & Muziek: Marcel Zimmer (n.a.v. Psalm 50:8‐23) 

© 2002 Celmar Music 

 

Wat zou ik aan U kunnen geven 

want alles is al van U 

De dieren op het land 

de vogels in de lucht 

alles wat er leeft 

Wat zou ik aan U kunnen geven 

want alles is al van U 

De hemel en de aarde 

ja heel het heelal 

omdat U het geschapen heeft 

 

Ik zal U loven met heel mijn hart 

Ik zal U eren met heel mijn verstand 

Ik zal U prijzen met al mijn kracht 

want dat is waar U naar verlangt 
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Welkom, welkom 

welkom iedereen 

Doe je met ons mee? 

We beginnen zo meteen 

Welkom, welkom 

fijn dat jij er bent 

Zing gezellig mee 

als jij het liedje kent 

 

Maar eerst nog even dit 

voor we verder gaan 

tellen we tot drie 

en dan roep jij je naam 

1, 2, 3 ... 

Sorry maar helaas 

dat ging nog niet zo goed 

daar komt ‘ie nog een keer 

nu weet je hoe het moet 

1, 2, 3 ... 

 

Welkom, welkom! 
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Het is goed om U te prijzen 

U bent het meer dan waard 

Uw goedheid en uw liefde 

zijn ongeëvenaard 

 

U bent onze grote koning 

de God van het heelal 

U bent meer nog dan geweldig 

en altijd overal 

 

Wij zijn hier bij elkaar in uw naam o Heer 

En U bent hier bij ons dus wat willen we nog meer 

We zingen, dansen, klappen en we buigen voor U neer 

Met alles wat we doen geven wij U alle eer 

 

Nee, het valt niet uit te leggen 

het is echt ongekend 

met geen pen is te beschrijven 

hoe prachtig mooi U bent 

 

En we zien iets van uw schoonheid 

door heel de schepping heen 

U bent werkelijk fantastisch 

zoals U is er maar één 


