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Marcel en Lydia Zimmer – Iedereen is anders 
Refrein: 
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! (2x) 
 
Je bent misschien wat eigenzinnig 
alleen jouw manier is goed 
maar je moet goed begrijpen 
dat iemand anders het anders doet! 
 
want, ... 
 
(Refrein) 
 
God heeft ieder mens geschapen 
bijzonder en heel speciaal 
met een uniek karakter 
en zo verschillen we allemaal! 
 
(Refrein 2x) 
 
 
Kinderopwekking 266 – Diep van binnen blij 
Soms als ik 's ochtends wakker wordt 
of ik ben onderweg naar school, 
besef ik weer: U houdt van mij. 
Want elke dag die U mij geeft 
is een fantastisch mooi cadeau 
en dat gaat vaak aan mij voorbij. 
 
Refrein: 
U houdt zoveel van mij, o Heer, 
en daarvoor dank ik U steeds weer. 
Als ik bang of blij ben; U bent bij mij. 
Iedere dag en elke nacht 
beschermt U mij en houdt de wacht, 
dat maakt mij diep van binnen blij. 
 
Toch valt het ook niet altijd mee 
wanneer er ziekte is of pijn 
of een gemene pesterij. 
Maar U draagt mij door alles heen 
al lijkt het soms niet zo te zijn, 
U gaat mij nooit, nee nooit voorbij. 
 
(Refrein 2x) 
 
 

 
 
 
Kinderopwekking 96 – Fijn om jou te helpen 
Ik vind het fijn om jou te helpen 
en je vriend te zijn. 
Zeg me waar ik helpen kan. 
Ik ben nooit te klein om een 
vriend te zijn. 
Dus vraag gerust of ik helpen kan. 
 
Want ik word zelf ook geholpen door mijn beste 
vriend. 
Jezus helpt mij elke dag. 
En ik leer van Hem hoe ik een vriend kan zijn 
en dat ik jou helpen mag. 
 
 
Kinderopwekking 112 – Hé luister mee 
Hé, luister mee 
naar een nieuw verhaal, 
een nieuw verhaal 
uit het boek van God. (2x) 
 
Net zoals je elke dag 
je boterhammen eet 
en je dat ook zeker niet 
een dag of drie vergeet, 
zo is het met het lezen 
uit het boek van onze Heer, 
je kunt er veel van leren 
en zo groei je telkens weer. 
 
Luister maar mee 
en doe maar mee, ja! 
 
  



Kinderopwekking 25 – Amen, Jezus is mijn 
vriend 
Refrein: 
Amen, Jezus is mijn vriend. 
Amen, Jezus is mijn vriend. 
Dat kan ik steeds weer zingen, 
ied're dag. 
Hij is een vriend van mij. 
 
Hij kent mij beter dan een ander, 
Hij kent mij beter dan een ander. 
Dat Hij mij liefheeft is een wonder. 
Hij is een vriend van mij. 
Amen, amen. 
 
(Refrein) 
 
Hij houdt mij vast 
wanneer het moeilijk gaat, 
Hij houdt mij vast 
wanneer het moeilijk gaat. 
Ik weet: Hij luistert 
als ik met Hem praat. 
Hij is een vriend van mij. 
Amen, amen. 
 
(Refrein) 
 
Zeg, weet je dat Hij 
heel gauw komen zal? 
Zeg, weet je dat Hij 
heel gauw komen zal? 
Doe net als ik, 
vertel het overal. 
Hij is een vriend van mij. 
Amen, amen. 
 
(Refrein) 
 
 
Kinderopwekking 234 – U bent bij mij 
U bent bij mij, naast mij, 
voor mij en achter mij 
en uw hand rust op mij 
U bent bij mij, naast mij, 
voor mij en achter mij 
en uw hand rust op mij. 
 
Zelfs als ik vleugels had 
en ging wonen 
aan de andere kant van de zee, 
zou ik U daar ontmoeten, 
want U gaat met mij mee. 


