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September 
 
De zegen van God OTHN 487 
 
Refrein 2x: 
De zegen van God wens ik jou toe, 
weet dat Hij jou nooit verlaat. 
De zegen van God blijft bij jou, 
overal waar je gaat. 
 
Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven. 
Liefde en vreugde zal Hij aan je geven. 
(Refrein) 
 
(2x) 
Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven. 
Liefde en vreugde zal Hij aan je geven. 
(Refrein)  
 
 
Oktober 
 
Als je gelooft in de Here Jezus OTHN 476 
 
Als je gelooft in de Here Jezus, 
dan komt er vrede in je hart. 
Als je gelooft in de Here Jezus, 
dan komt er vrede in je hart. 
 
Vrede voor jou en iedereen 
en voor de wereld om ons heen. 
Vrede voor jou en iedereen 
en voor de wereld om ons heen. 
 
 
November 
 
Een parel in Gods Hand  OTHN 557 
 
Weet je, dat de vader je kent? 
Weet je, dat je van waarde bent? 
Weet je, dat je een parel bent? 
Een parel in Gods hand, 
Een parel in Gods hand. 
 
Ze zeggen allemaal je kan niks doen, je bent een 
oen! 
Ze trekken altijd aan m'n paardenstraat, ik ben niks 
waard! 
Nou heb ik weer de ranja om gegooid, ik leer echt 
nooit! 
M'n moeder luistert nooit als ik wat zeg, ‘k heb 
altijd pech, ik ga maar weg! 

 
Weet je, dat de vader je kent. 
Weet je, dat je van waarde bent. 
Weet je, dat je een parel bent? 
Een parel in Gods hand, 
Een parel in Gods hand. 
 
Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo 
dom! 
M'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook 
niks! 
Al noemt de hele klas me een saggerijn, ik mag er 
zijn! 
Al zegt me broertje steeds, wat stout ben jij, God 
hou van mij. God houd van mij! 
 
Ik weet, dat de vader me kent 
Ik weet, dat ik van waarde ben. 
Ik weet, dat ik een parel ben. 
Een parel in Gods hand, 
Een parel in Gods hand. 
 
 
 
December 
 
Zo Lang Gewacht OTHN 423 
Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld 
 
Zo lang gewacht 
Nu is het zo ver 
In de donkere nacht 
Flonkert een ster 
En ik hoor de blijde engelenkoren 
Nu is de Redder geboren 
 
Zo lang gewacht 
Nu is het zo ver 
In de winterse nacht 
Glinstert een ster 
En ik zie een nieuwe morgen gloren 
Nu is de Redder geboren 
 
Zo lang gewacht 
Nu is het zo ver 
In de stille nacht 
Blinkt er een ster 
Nu klinkt het van de klokkentoren 
Nu is de Redder geboren 
 
Bim bam bim bam 
Ding dingedong 
Ding dingedong 
Ting ting ting 
Ting ting ting 
Nu is de Redder geboren 
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Januari 
 
God kent jou vanaf het begin OTHN 497 
 
Refrein: (2x) 
God kent jou vanaf het begin 
helemaal van buiten en van binnenin 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet, 
want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet 
 
En weet je wat zo mooi is 
bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn 
want Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou en mij 
 
Refrein: (1x) 
God kent jou vanaf het begin 
helemaal van buiten en van binnenin 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet, 
want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. 
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. 
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. 
 
 
 
 
 
Februari 
 
God Heeft Een Plan OTHN 496 
 
god heeft een plan met je leven 
je bent hier met een doel 
geloof het diep van binnen 
t' is meer dan een gevoel 
 
hij doet meer dan je kan bidden 
hij is groter dan je denkt 
ik weet dat hij je helpt 
ik weet dat hij je kent 
dus stap uit je boot 
durf op water te lopen 
vraag god om hulp 
en de hemel gaat open 
 
wees maar niet bang hij is altijd bij jou 
in de storm in de strijd in een moeilijke tijd 
god is trouw 
 
god heeft een plan met je leven 
je bent hier met een doel 
geloof het diep van binnen 
t' is meer dan een gevoel 

 
hij doet meer dan je kan bidden 
hij is groter dan je denkt 
ik weet dat hij je helpt 
ik weet dat hij je kent 
dus stap uit je boot 
durf op water te lopen 
vraag god om hulp 
en de hemel gaat open 
 
wees maar niet bang hij is altijd bij jou 
in de storm in de strijd in een moeilijke tijd 
god is trouw 
 
halleluja (8x) 
 
dus stap uit je boot … 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maart 
 
Wij zwaaien met takken  OTHN 438 
 
Wij zwaaien met takken en pakken 
de kleden en spreiden ze uit op de straat 
Waar zachtjes en nederig Jezus de Vredevorst 
langs de wegen gaat 
 
Wij zwaaien met takken en pakken 
de kleden en spreiden ze uit op de straat 
Waar zachtjes en nederig Jezus de vredevorst 
langs de wegen gaat 
 
Wij zwieren met palmen met bloemen en halmen 
en sieren de straten voor Hem 
Hij komt op een ezeltje 
Jezus de Vredevorst in Jeruzalem 
 
Wij zwieren met palmen met bloemen en halmen 
en sieren de straten voor Hem 
Hij komt op een ezeltje 
Jezus de Vredevorst in Jeruzalem 
 
Hosanna, hosanna, hosanna, hosanna 
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April 
 
Klap in je handen van blijdschap OTHN 432 
 
Klap in je handen van blijdschap; 
dit is de dag die God ons geeft. 
Dit is de dag van je leven, 
dit is het feest dat Jezus leeft! 
  
Refrein: 
Jezus is opgestaan  
en Hij leeft, halleluja! 
Jezus is opgestaan 
en Hij leeft, halleluja! 
  
Klop op de deur bij de mensen; 
dit is de dag die God ons geeft. 
Kom uit je donkere huizen, 
kom naar het feest dat Jezus leeft! 
(refrein) 
  
Zing op de straten en pleinen; 
dit is de dag die God ons geeft. 
Zing van het licht en het leven, 
zing van het feest dat Jezus leeft! 
(refrein) 
 
 
 
Mei 
 
Vuur uit de hemel OTHN 449 
 
Vuur uit de hemel breng vuur in mijn hart 
Vuur uit de hemel breng vuur in mijn hart 
 
Maak mij warm 
Maak mij zacht 
Dat ik leef 
Uit uw kracht 
Vuur uit de hemel ... 
 
Maak mij vol 
Van Uw geest 
Maak mij klaar 
Voor het feest 
Vuur uit de hemel ... 
 
Geef mij licht 
Uit Uw bron 
Dat ik straal 
Als de zon 
Vuur uit de hemel … 
 
 
 
 

Juni 
 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam OTHN 2 
 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, 
die U ons noemt door sterren, zon en maan. 
Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder van uw heerlijkheid. 
 
Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep, 
zeeën en land met macht te voorschijn riep. 
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? 
 
U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 
U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. 
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: 
leven om Jezus’ wil in eeuwigheid! 
 
Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt met eindeloos refrein. 
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam! 
 
 
Juli 
 
Ik ben,  Marcel Zimmer 
 
Je voelt Me in de zon 
je ziet Me in de maan 
je ruikt Me in de bloemen 
die thuis op tafel staan 
je kunt Me zelfs proeven 
eet maar eens een vrucht 
je hoort Me in het fluiten 
van de vogels in de lucht 
 
Ik ben het begin 
en Ik ben het eind 
Ik ben er altijd al geweest 
en zal er altijd zijn  
nergens ben Ik niet 
Ik ben overal 
de Maker van het leven 
de God van het heelal 
de Maker van het leven 
de God van het heelal 
 
Je voelt Me in de wind 
je ziet Me in het mos 
je ruikt Me als het regent 
in de geuren van het bos 
je proeft Me in de honing 
zo heerlijk en zo zoet  
je hoort Me in de stilte 
luister maar eens goed 
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Ik ben het begin ... (2x) 
 
Je kunt Me leren kennen 
misschien toch wel het meest 
wanneer je in de Bijbel 
over Jezus leest  
want Hij is mijn Zoon 
en Ik ben in Hem  
dus als je Hem leert kennen 
weet je wie Ik ben 
als je Hem leert kennen 
weet je wie Ik ben 
als je Hem leert kennen 
weet je wie Ik ben!  
 
Tekst & Muziek: Marcel Zimmer  
(n.a.v. Gen. 1:1, Ex. 3;13, Joh. 14:7, Openb. 22:13, 
Rom. 1:19,20) 
© 2012 Celmar Music 
 
 
 
 
 
 
 


