vri endsch ap vie ren

nieuwe li ed jes voor kinderen

Met liedjes van o.a. Make Some Noise Kids, Elly Zuiderveld, Marcel Zimmer, Herman Boon, Talitha Nawijn, Ron Schröder &
Marianne Busser, Reinier Sonneveld, Bas van Nienes, Alianna Dijkstra, Gert-Jan & Hanneke Scherff en Deborah Frelink

Door dik en dun

Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser
Muziek: Marcel Zimmer
© 2018 Schröder/Busser/Celmar Music
Solist: Marcel Zimmer
Laat ons altijd vrienden blijven
ik van jou - en jij van mij
alle dagen elkaar helpen
door dik en dun – en zij aan zij
elkaar troosten – elkaar steunen
ook al gaat het soms verkeerd
laat ons altijd vrienden blijven
zoals God ons hee geleerd
zoals God ons hee geleerd
Laat ons altijd vrienden blijven
ook als de hemel donker kleurt
wolken zullen overdrijven
ook als er iets naars gebeurt
zorg als één van ons mocht vallen
dat de ander hem dan draagt
laat ons altijd vrienden blijven
zoals God dat van ons vraagt
zoals God dat van ons vraagt

Laat ons altijd vrienden blijven
samen stralen van geluk
alles doen wat vriendschap mooi
maakt
weten dit gaat nooit meer stuk
samen nieuwe wegen inslaan
alles delen – groot en klein
door dik en dun
een echte vriend zijn
zoals God van ons wil zijn
zoals God van ons wil zijn
Samen nieuwe wegen inslaan
alles delen – groot en klein
door dik en dun
een echte vriend zijn
zoals God van ons wil zijn
zoals God van ons wil zijn

Het voelt zo goed om met vrienden te
zijn, echt superchill
leuke dingen doen maken je blij, ja
dit is wat je wilt
maar ben je alleen, geen probleem
happy face
een Vriend is om je heen
wat een feest
dus jij bent, nee, nooit alleen
dit is voor iedereen
God is een vriend voor jou
Hij maakt je sterk
Hij is voor altijd trouw
je mag zijn wie je bent
God kent jou
het allerbest
1 Ga nu stevig staan
2 De beat komt er aan
3 Kijk eens om je heen
4 Jij bent niet alleen
clap your hands - hands together
come and dance - dance together
voor de allerbeste Vriend ever
God is een vriend voor jou …

Laat ons altijd vrienden blijven
want alleen is maar alleen
samen leven, samen delen
wees een vriend voor iedereen
ondanks zorgen, ondanks tranen
ondanks tegenslag of pijn
laat ons altijd vrienden blijven
God helpt ons om vriend te zijn
God helpt ons om vriend te zijn

Allerbeste
vriend ever

Tekst & Muziek: Laurens Post en
Klaasjan Leenheer
© 2018 Make Some Noise Kids
Koor: Make Some Noise Kids
Solisten: Fleur, Nienke, Ilja en Charlize
Rapper: Jeremiah

Come and dance
come and dance
kom allemaal
come and dance
come and dance together
come and dance
come and dance
we roepen samen: who
voor de beste vriend ever
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Mozes was ook een vriend van God
en zat in het nauw
maar God kwam en spleet de zee
in twee
ja, Hij was trouw
ook Daniel had een probleem
zo extreem
leeuwen om hem heen
vet gemeen
maar ze beten niet, zelfs niet een
God liet hem niet alleen
God is een vriend voor jou… (2x)
Come and dance…
Rap:
Kind van de King
yeah, that’s me
royalty, royalty, royalty
en net als jij, ben ik uniek
a friend of God, geen enemy
en ben ik sad, word ik gepest
24/7, Hij hee m’n back
Hij pakt mijn hand, trekt me uit
het dal
we rennen together
we never fall
Hij wil me laten zien wat LOVE is
never jealous, never selfish
Hij is mijn umbrella in the rain
dwars door de pain, ‘k ben niet alleen
bij Hem kan je zijn wie je bent
where the party at, doe je dance
er is niemand die je beter kent
my God, my Best Friend
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God is een vriend voor jou… (2x)
het allerbest
Come and dance…

Wil jij mijn
vriend zijn

Tekst: Reinier Sonneveld en Bas van
Nienes
Muziek: Bas van Nienes, Jeroen van
der Werken en Eljakim Okkerse
© 2018 Reinier Sonneveld, Bas van
Nienes, Jeroen van der Werken en
Eljakim Okkerse
Solisten: Bas, Fenne, Abel en Lente
van Nienes
Zeg, wil jij m’n vriend zijn
m’n vriend zijn
hey, wil jij m’n vriend zijn
en mijn hand vasthouden als je wilt
misschien
Zeg, wil jij m’n vriend zijn
m’n vriend zijn
hey, wil jij m’n vriend zijn
samen lachen als we weer iets
grappigs zien
Want samen zijn we sterker
dus wat ik zeggen wou
jij bent het liefst
ik ben het liefste
bij jou

Zeg, mag ik je vriend zijn
je vriend zijn
hey, mag ik je vriend zijn
Ik omhels je als je iemand
vreselijk mist
Zeg, mag ik je vriend zijn
je vriend zijn
hey, mag ik je vriend zijn
samen stil zijn als er niets te
zeggen is
Want samen zijn we…
Schoenen uitgetrokken
buiten op je sokken
trampoline springen
gekke liedjes zingen
Samen planken sjouwen
en dan huen bouwen
lekker blijven eten
de tijd totaal vergeten
Klimmen in de bomen
het gaat overstromen
hijsen wij de zeilen
zoeken naar een eiland
Schieten met de takken
samen boeven pakken
dit gaat nooit meer over
dat kan ik je beloven
Zeg, wil jij m’n vriend zijn
m’n vriend zijn
hey, wil jij m’n vriend zijn
blijf je bij mij, ook als dit liedje over is

Samen

Tekst: Deborah Frelink en Marcel
Zimmer
Muziek: Deborah Frelink
© 2017 Deborah Frelink / Celmar Music
Solist: Thirza Kingma
Ik weet dat U er altijd bent Heer
om mij heen
dat U altijd met mij meegaat
daarom ben ik nooit alleen
een vriend die naar mij luistert
en mij helpt, maar nog veel meer
U gee mij wat ik nodig heb
Jezus mijn leven en Heer
Jezus mijn leven en Heer
Samen, U koos ervoor om samen
te zijn
niet is er mooier, niets zo fijn
met Uw Geest helpt U mij door
alles heen
samen met Jezus ben ik nooit,
nee nooit alleen
Ik weet dat U er altijd bent…
Samen, U koos ervoor om…
samen met Jezus ben ik nooit,
nee nooit alleen
Samen, U koos ervoor om…
Samen Jezus ben ik nooit, nee
nooit alleen (5x)

Bridge:
Samen met Jezus
samen met Jezus
samen met Jezus ben ik nooit
alleen (2x)
Samen Jezus ben ik nooit, nee nooit
alleen
samen Jezus ben ik nooit, nee nooit
alleen

Hebbe hebbe
Tekst: Alianna Dijkstra, Elly Zuiderveld
en Marcel Zimmer
Muziek: Marcel Zimmer
© 2018 A. Dijkstra / Small Stone Media
t/a Elrik muziek / Celmar Music
Solisten: Nathan Knegt en Julia
Messelink
Hebbe hebbe hebbe hebbe
meer en meer en meer en meer
alles wat ik zie dat wil ik
als ik het niet krijg dan gil ik
ga ik als een gek tekeer
maar dan zeg jij: doe niet stom
draai het eens een keertje om
Geve geve geve geve
meer en meer en meer en meer
wat je hebt dat kun je delen
samen met je spullen spelen
dan verveel je je niet meer
dus draai het eens een keertje om
samen delen is niet dom

Bridge:
Het is lastig veel te geven
soms doet het een beetje zeer
Jezus zegt: Hé, hoor eens even
als je leert om weg te geven
dan geef Ik je nog veel meer
Delen delen delen delen
Jezus hee ook wel gelijk
als je leert om iets te geven
ga je echt iets moois beleven
want je wordt van binnen rijk
dus daarom draai ik het maar om
want delen is een optelsom

Recept voor
liefde

Tekst & Muziek: Gert-Jan &
Hanneke Scherff
© 2017 Con Fuoco
Solist: Lian van den Boogaart, Claire
Stortenbeker, Hester Brik
Neem een portie eerlijkheid
en een grote lepel tijd
doe er nog wat aandacht bij
en een schep behulpzaamheid
Eerst even snijden, in kleine stukjes
roer alle ingrediënten door elkaar
nu laten rijzen en even bakken
en voordat je ‘t weet is het gaar
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Dan heb je liefde, heerlijke liefde
om van te delen, dus niet voor
jou alleen
dan heb je liefde, heerlijke liefde
om van te delen aan iedereen
Neem een kilootje geduld
met vergeving aangevuld
voeg daar nog een lach aan toe
nee, doe maar een heleboel
Eerst even snijden, in kleine stukjes
roer alle ingrediënten door elkaar
nu laten rijzen en even bakken
en voordat je ‘t weet is het gaar
Dan heb je liefde….
Soms zit er zo weinig liefde in de pan
dat je er niet meer van delen kan
God wil je vullen met Zijn liefde
elke keer
die raakt nooit op en smaakt altijd
naar meer
Dan heb je liefde (liefde), heerlijke
liefde (liefde)
om van te delen, dus niet voor
jou alleen
dan heb je liefde, heerlijke liefde
om van te delen aan iedereen
Liefde (liefde), heerlijke liefde (liefde)
om van te delen, dus niet voor
jou alleen
dan heb je liefde, heerlijke liefde
om van te delen aan iedereen
om van te delen aan iedereen
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Altijd

Tekst & Muziek: Talitha Nawijn
© 2018 Talitha muziek
Solist: Talitha Nawijn
Wat er ook gebeurd
In voor en tegenspoed
bij vreugde en verdriet
gebrek of overvloed
als je ziek of gezond bent
boos of juist heel blij
ik wil jouw vriend graag blijven
blijf jij dan die van mij
Net zoals bij Ruth
die Naomi niet verliet
die alles was verloren
en ziek was van verdriet
ze bleef bij Naomi
en ging zelfs met haar mee
terug naar Israël
ze liet haar niet alleen
Zo is ook onze God
die heel veel van ons houdt
Hij zal ons nooit verlaten
ook al zijn we stout
waar je ook naar toe gaan
zelfs al ga je dood
Hij zal bij je blijven
Zijn liefde is zo groot

Ga niet slapen
als je boos bent
Tekst & Muziek: Herman Boon
© 2018 Herman Boon
Solist: Herman Boon
Ga niet slapen als je boos bent
dat moet je echt niet doen
ga niet slapen als je boos bent
dan word je wakker als een citroen
Zo zuur en chagrijnig
en gauw geïrriteerd
zo zuur en chagrijnig
en van alles gaat verkeerd
Dus ga niet slapen als je boos bent
dat slaapt helemaal niet fijn
maar vergeef wie jou hee kwaad
gedaan
en je nachtrust zal beter zijn
Ga niet slapen als je boos bent
dat slaapt echt voor geen meter
maar leer nou te vergeven
dat slaapt echt stukken beter
Anders word je chagrijnig
en gauw geïrriteerd
zo zuur en chagrijnig
en van alles gaat verkeerd
Dus ga niet slapen als je boos bent
dat slaapt helemaal niet fijn
maar vergeef wie jou hee kwaad gedaan
en je nachtrust zal beter zijn

Ga niet slapen als je boos bent
maar praat ff met degene
met wie je ruzie hebt gehad
dan is de spanning weer verdwenen
Anders word je chagrijnig….
Dus ga niet slapen als je boos bent
dat slaapt helemaal niet fijn
maar vergeef wie jou hee kwaad
gedaan
en je nachtrust zal beter zijn
Ga niet slapen als je boos bent
dat moet je dus niet doen
ga niet slapen als je boos bent
dan word je wakker als een citroen
Zo zuur en chagrijnig…
Dus ga niet slapen als je boos bent
dat slaapt helemaal niet fijn
maar vergeef wie jou hee kwaad
gedaan
en je nachtrust zal beter zijn
ja, je nachtrust zal veel beter zijn
ja, je nachtrust zal beter zijn

Wakker

Tekst & Muziek: Gert-Jan &
Hanneke Scherff
© 2017 Con Fuoco
Solist: Julia Stortenbeker
Wij protesteren tegen pesten
je maakt iemand kapot
dat je dat niet ziet
wij protesteren tegen pesten
het lijkt misschien een grap
maar dat is het niet
Word eens wakker, wakker
word eens wa-wa-wa-wakker
waarom doe je mee met de rest
word eens wakker, wakker
word eens wa-wa-wa-wakker
wanneer stop je met het gepest
Het is de ho-o-oogste tijd
dat je o-o-ogen open gaan
en dat je me-e-et respect
met de a-a-ander om zal gaan
Wij protesteren tegen pesten
wij staan voor je klaar
komen voor je op
wij protesteren tegen pesten
als iemand wordt gepest
dan zeggen we STOP
Word eens wakker...
Wij gaan samen in protest
wakker worden, stop het gepest (4x)
wakker worden, stop het gepest
Word eens wakker...

Nooit alleen

Tekst: Alianna Dijkstra en
Elly Zuiderveld
Muziek: Elly Zuiderveld
© 2017 A. Dijkstra / Small Stone Media
t/a Elrik muziek
Solist: Laura Plantinga
Soms weet ik het echt niet meer
dan doet alles in mij zeer
dan huil ik, voel me zo alleen
zonder vrienden om me heen
Toch weet ik dat U bij me bent
die mij ziet op elk moment
dan leg ik alles bij U neer
want U kent mij het beste, Heer
Nooit ben ik alleen
nooit ben ik alleen
U bent er altijd
U bent er altijd
steeds als een vriend om mij heen
U troost mij, gee mij nieuwe moed
dat te weten doet mij goed
dan zeg ik ‘Heer ik ga er voor
U helpt mij alle dagen door’
Nooit ben ik alleen
nooit ben ik alleen
U bent er altijd
U bent er altijd
steeds als een vriend om mij
heen (3x)

DOOR DIK EN DUN

In 2018 werden er veertig nieuwe liedjes ingestuurd door
bekende tekstschrijvers en aankomend nieuw talent. Uit
deze liederen wordt een selectie gemaakt en deze beste
nieuwe liedjes verschijnen nu op deze cd ‘Door dik en dun’.
De Oké4Kids cd’s en muziekboeken worden sinds 1997
jaarlijks gemaakt. Sindsdien hebben honderdduizenden
kinderen genoten van de nieuwste kinderliederen op de
Oké4Kids serie. Op www.oke4kids.nl vind je alle
liedteksten, 30 seconden tracks, cd’s en muziekboeken.
De Christelijke Kinderboekenmaand 2018 hee als thema
‘Door dik en dun’ en als moo ‘Vriendschap vieren’ en sluit
mooi aan bij het moo van de Kinderboekenweek 2018
‘Vriendschap’. Als je iemand door dik en dun steunt, help je
hem of haar in goede en in slechte tijden.

Musici

Jan-Peter Beijersbergen – elektrische en akoestische gitaar
Mark Dekkers – basgitaar
Christan Grotenbreg – piano, keyboards, sax, accordeon en
blazersprogrammering
Marcel Zimmer – drums, percussie en keyboards

Koren

Kinderkoor De Bromvlieg o.l.v. Ellen Laninga & Loe Laan
Kinderkoor Amazing Kids & Teens o.l.v. Gert-Jan & Hanneke
Scherff bij de liederen Recept voor liefde en Wakker
Make some noise kids op Allerbeste vriend ever

Opname, mixage en techniek

Johnny Hulst & Marcel Zimmer: Door dik en dun, Altijd, Nooit
alleen, Ga niet slapen als je boos bent, Hebbe hebbe en
Samen

Word eens wakker, wakker
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Vriendschap door dik en dun betekent zoveel als ‘onvoorwaardelijke vriendschap, ongeacht de omstandigheden’.
Naast deze cd verschijnen er in de kinderboekenmaand
drie actieboeken. Het prentenboek ‘Voor mijn allerbeste
vriend’ voor de onderbouw werd geschreven door Willemijn
de Weerd, de illustraties zijn van Marieke ten Berge
(Uitg. De Banier), Janny den Besten schreef ‘Superklas!’
(Uitg. Columbus) voor de middenbouw en Anke van der Pol
schreef ‘De majesteit van het BelangRijk’ (Uitg. Ark Media)
voor de bovenbouw.
Van deze cd Door dik en dun is ook een muziekboek
verkrijgbaar. De Backingtracks zijn te downloaden via
www.audiobits.nl en www.Kidsmusic.nl.

Eljakim Okkerse: Vriend zijn
Gert-Jan & Hanneke Scherff: Recept voor liefde en
Wakker
Laurens Post: Allerbeste vriend ever

Mastering

Johnny Hulst, Hulst Audio Engineering, Staphorst

Muziekproductie
Marcel Zimmer

Graﬁsch ontwerp

INZPIRE design & communicatie, Harderwijk

Eindverantwoordelijk en Uitgever:
Theo Aerts, Highway Music, Harderwijk

Het is feest met Oke4kids cd’s!

vriendschap vieren

nieuwe liedjes voor kinderen

Dit is een cd uit de succesvolle Oké4kids serie.
Op www.oke4kids.nl kun je alle cd’s beluisteren,
de teksten lezen en zoeken welke liedjes en
artiesten op welke cd’s staan.

Met liedjes van o.a. Make Some Noise Kids, Elly Zuiderveld, Marcel Zimmer, Herman Boon, Talitha Nawijn, Ron Schröder &
Marianne Busser, Reinier Sonneveld, Bas van Nienes, Alianna Dijkstra, Gert-Jan & Hanneke Scherff en Deborah Frelink
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Met Liedjes van Elly & Rikkert, Marcel & Lydia, Herman Boon, Ron Schröder & Marianne Busser,
Wim Bevelander, Roeland Smith, Reinier Sonneveld, Henk van der Maten en Kinderkoor De Bromvlieg
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14 nieuwe liedjes voor kinderen

In de Oké4kids serie zijn al veel meer cd’s,
muziekboeken en backingtracks verschenen.
Ze worden speciaal voor jou gemaakt door bekende
artiesten zoals: Elly & Rikkert, Marcel & Lydia Zimmer,
Herman Boon, Elise Mannah, Reinier Sonneveld
en vele anderen.
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