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Orde voor de viering 

op zondag 30 december 2018 aanvang 10.00 uur 

in de Goede Herderkerk 

    
Top 2000 dienst: “Liefde” 

 
Voorganger: pastor Hessel Hansma   

   
Muzikale begeleiding: Jorik Woltmeijer (piano),  

Niels Verhart (drum en zang), Pim Rozema (basgitaar),  
Janita Rundervoort (gitaar), Marieke Timmer (saxofoon),  

Anne Verhart, Janna Huijing en Lydia Timmer (zang)  

 
 

Voor de dienst luisteren we naar/zingen we mee met 

 
ALLES IS LIEFDE – BLOF 

 
Alles is liefde voor wie dat wil 

En voor wie nog durft te dromen 
Over wonderlijke prinsen 

Op witte paarden 
Die niet goed kunnen rijden 

En hun geheimen lang bewaren 
 

En alles is ook liefde 
Voor wie stilletjes verlangt 

 
Alles is liefde 

Alles is liefde 

Voor iemand zoals jij 
Voor hem, voor haar, voor mij 

 
Alles is liefde voor wie het kan 

En voor wie echt durft te kijken 
Voor wie iets durft te zoeken 

Zelfs voor wie alleen nog maar 
Het allerkleinste beetje durft te hopen 

 
En weet je 

Alles is ook liefde 
Voor wie stilletjes verlangt 

Naar dat ene cadeau 
Dat niemand nog verwachtte 

Waarvan niemand had gedacht 

Het ooit te zullen geven 

 

Alles is liefde 

Alles is liefde 
Voor iemand zoals jij 

Voor hem, voor haar, voor mij 
Alles is liefde 

Alles is liefde 
Voor wie denkt dat het te laat is 

Ergens om de hoek wacht soms geluk 
 

Valt het tegen dat het wachten soms zo 
lang duurt? 

Valt het tegen nu het lijkt of niemand 

kijkt? 
En voor wie denkt dat het te laat is 

Ergens om de hoek wacht soms geluk 
 

Alles is liefde 
Alles is liefde 

Voor iemand zoals jij 
Voor hem, voor haar, voor mij 

Alles is liefde 
Alles is liefde          

Alles is liefde 
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PIANOMAN – BILLY JOEL 
 

It's nine o'clock on a Saturday 

The regular crowd shuffles in 
There's an old man sitting next to me 

Makin' love to his tonic and gin 
 

He says, "Son, can you play me a memory 
I'm not really sure how it goes 

But it's sad and it's sweet and I knew it  
complete 

When I wore a younger man's clothes" 
 

La la la, di da da 
La la, di da da da dum 

 
Sing us a song, you're the piano man 

Sing us a song tonight 

Well, we're all in the mood for a melody 
And you've got us feelin' alright 

 
Now John at the bar is a friend of mine 

He gets me my drinks for free 
And he's quick with a joke or to light  

up your smoke 
But there's someplace that he'd rather be 

He says, "Bill, I believe this is killing me" 
As the smile ran away from his face 

"Well I'm sure that I could be a movie star 
If I could get out of this place" 

 
Oh, la la la, di da da 

La la, di da da da dum 

 
Now Paul is a real estate novelist 

Who never had time for a wife 
And he's talkin' with Davy, who's still in  

the Navy 
And probably will be for life 

 
And the waitress is practicing politics 

As the businessmen slowly get stoned 
Yes, they're sharing a drink they call  

loneliness 
But it's better than drinkin' alone 

 
 

 

 

 

Het is negen uur, op een zaterdagavond 
De stamgasten schuifelen naar binnen 

Er zit een oude man naast me 
Die zijn liefde toont voor z'n tonic and gin 

 

Hij zegt, "Jongen, kun je een liedje van 
vroeger voor me spelen? 

Ik weet niet helemaal hoe het gaat 
Maar het klinkt droevig en melodieus en ik 

kende het helemaal 
Toen ik nog als jongeman gekleed ging 

 
La la la, de de da 

La la, de de da da da 
 

Zing een liedje voor ons, je bent de pianist 
Zing een liedje voor ons vanavond 

We zijn nu allemaal in de stemming voor 
een liedje 

En je geeft ons een goed gevoel 

 
En John aan de bar is een vriend van mij 

Hij geeft mij gratis drankjes 
En hij is vlug met een grapje of met het 

aansteken van je sigaret 
Maar hij zou liever ergens anders zijn 

Hij zegt: "Bill, ik geloof dat dit me hier 
kapot maakt." 

Terwijl de lach van zijn gezicht verdwijnt 
"Ach ik weet zeker dat ik een filmster zou 

zijn 
Als ik hier weg zou kunnen komen 

 
Oh, la la la, de de da 

La la, de de da da da 

 
En Paul is een makelaar die schrijft 

Die nooit tijd had voor een vrouw 
En hij praat met Davy die nog steeds bij de 

marine is 
En dat waarschijnlijk altijd zal zijn 

 
En de serveerster beoefent de politiek 

Terwijl de zakenlieden langzaam onder 
invloed van drugs (ge)raken 

Ja, ze delen een drankje dat ze 
eenzaamheid noemen 
Maar het is beter dan drinken in je eentje 
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Sing us a song you're the piano man 
Sing us a song tonight 

Well we're all in the mood for a melody 
And you got us feeling alright 

 
 

It's a pretty good crowd for a Saturday 
And the manager gives me a smile 

'Cause he knows that it's me they've  
been comin' to see 

To forget about life for a while 
 

And the piano, it sounds like a carnival 
And the microphone smells like a beer 

And they sit at the bar and put bread in my jar 

And say, "Man, what are you doin' here?" 
 

 
Oh, la la la, di da da 

La la, di da da da dum 
Sing us a song you're the piano man 

Sing us a song tonight 
Well we're all in the mood for a melody 

And you got us feeling alright 
 

 
 

 
 

 

 
ALS DE LIEFDE MAAR BLIJFT WINNEN – DANIEL LOHUES 

 
 

Zolang de oostenwind blef weijen 
Zullen de blaadern blieben vallen 

Zolang de boer zal blieben zeijen 
Zal de meulen blieben dreijen 

Zolang de zunne mar blef schienen 
Kommen bloemen uut de knop 

En as de kippen blieben leggen 
Kommen der kuukens uut de dop 

 
 

 
 
 

Zing een liedje voor ons, je bent de 

pianist 
Zing een liedje voor ons vanavond 

Nou, we zijn allemaal in de stemming 
voor een liedje 

En je geeft ons een goed gevoel 
 

Het is behoorlijk veel publiek voor een 
zaterdagavond 

En de manager lacht naar mij 
Want hij weet dat ze allemaal voor mij 

komen 
Om het leven voor even te vergeten 

En de piano klinkt als een carnaval 
En de microfoon ruikt naar bier 

En ze zitten aan de bar en stoppen geld 

in mijn pot 
En zeggen, "Man, wat doe je hier?" 

 
La la la, de de da 

La la, de de da da da 
 

Zing een liedje voor ons, je bent de 
pianist 

Zing een liedje voor ons vanavond 
Nou, we zijn allemaal in de stemming 

voor een liedje 
En je geeft ons een goed gevoel 

Zolang het vuur zal blieben branden 
Schieten vonken naor de sterren 

Zolang de zee rolt op de stranden 
En der wark komp uut de handen 

Zolang de kinder blieben zingen 
En alles giet zoals het moet 

En as de liefde mar blef winnen 
Komp ‘t allemaol wel goed 
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Zolang de lente maar blef kommen 
En dan de zomer en dan de herfst 

En as de winter maar blef dromen 

Van neije blaadern aan de bomen 
Zolang de maon gewoon blef zörgen 

Veur zilv’ren licht en eb en vloed 
En as de liefde mar blef winnen 

Komp ‘t allemaol wel goed 
 

 

 
Welkom en mededelingen 

 
VOORBEREIDING 

 
Moment van stilte 

  
Lied: SOMEBODY TO LOVE -- QUEEN 

 

Ooh, each morning I get up I die a little 
Can barely stand on my feet 

Take a look in the mirror and cry  
Lord, what you're doing to me I have 

spent all my years in believing you 
But I just can't get no relief, Lord! 

Somebody ooh somebody  
Can anybody find me somebody to love? 
 

I work hard  every day of my life 

I work 'til I ache in my bones 
At the end  

I take home my hard earned pay all on 
my own 

I get down on my knees  
And I start to pray 

'Til the tears run down from my eyes 
Lord, somebody ooh somebody 

can anybody find me somebody to love? 
 

Everyday (everyday) I try and I try and I 
try 

But everybody wants to put me down 
They say I'm going crazy 

They say I got a lot of water in my brain 
Ah, got no common sense 

I got nobody left to believe in 
Yeah yeah yeah yeah 

Elke morgen als ik opsta sterf ik een 

beetje 
Kan bijna niet op m'n benen staan 

Kijk in de spiegel en huil 
God, wat doe je met me 

Ik heb al mijn jaren in je geloofd 
Maar ik krijg niets terug, God 

Iemand, ooh iemand 
Kan iemand een persoon voor me vinden 

om van te houden 
 

Ik werk elke dag van mijn leven hard 

Ik werk totdat mijn botten pijn doen 
Aan het einde (van de dag) 

Neem ik al mijn zuurverdiende geld mee 
naar huis. Mijn eigen-ik kniel neer 

En ik begin te bidden 

Tot de tranen uit mijn ogen stromen God 
Iemand, ooh iemand 

Kan iemand een persoon voor me vinden 
om van te houden 
 

(Hij werkt hard) Elke dag probeer ik en 
probeer ik en probeer ik 

Maar iedereen wil me in de steek laten 
Ze zeggen dat ik gek word 

Ze zeggen dat er een hoop water in mijn 
hoofd zit  Aw, ze hebben geen gevoel 

Hij heeft niemand over om in te geloven 



 

5 

 

Oh, Lord 
Ooh somebody, ooh somebody 

Can anybody find me somebody to love? 

 
Got no feel, I got no rhythm 

I just keep losing my beat I'm OK, I'm 
alright  

I ain't gonna face no defeat  
I just gotta get out of this prison cell 

One day  I'm gonna be free, Lord! 
 

Find me somebody to love (10x) 
 

Somebody somebody somebody 
somebody 

Somebody find me 
Somebody find me somebody to love 

Can anybody find me somebody to love? 

Ooh 
Find me somebody, somebody  

somebody, somebody to love 
Find me, find me, find me, find me, find 

me 
Ooh, somebody to love Ooh Find me, 

find me, find me somebody to love  
Anybody, anywhere, anybody find me 

somebody to love love love! 
Somebody find me, find me love 

 
 

Ooh ooh ooh ooh iemand 
Kan iemand een persoon voor me vinden 

om van te houden 

 
Ik heb geen gevoel, heb geen ritme 

Ik blijf mijn beat verliezen 
Ik ben in orde, ik ben in orde 

Ik heb geen gezicht om te verslaan 
Ik moet alleen maar uit deze cel komen 

Op een dag ben ik vrij, God 
 

Vind iemand voor me om van te houden 
 

Iemand, iemand 
Kan iemand vinden 

Kan iemand een persoon voor me vinden 
om van te houden 

 

Kan iemand een persoon voor me vinden 
om van te houden 

 
Vind iemand, iemand, iemand, om van te 

houden 
 

Vind, vind, vind, vind, vind voor me 
Ooh iemand om van te houden 

 
Iemand, op een of andere mnaier 

Vind iemand een persoon voor me om 
van te houden 

 
 

Bemoediging en groet 
 

Gedicht – Aandacht 
 

Wat kan aandacht belangrijk zijn 
Even met elkaar een praatje maken 

Zo maar op straat, of het marktplein 
Zo maar met elkaar in gesprek raken. 

 

Soms geven we elkaar te weinig aandacht 
Hebben we het te druk met ons eigen leven 

Weten we niet wat van ons wordt verwacht  
Toch moeten we er wel naar streven. 

 
Meer aandacht aan elkaar schenken 

En vraag maar eens hoe of het gaat 
Niet te veel aan onszelf denken 

Raak met elkaar aan de praat. 
 

 

Meeleven met je medemensen 
Dat is een hele goede zaak 

Een ieder het beste willen wensen 
Dat gebeurt nooit te vaak. 

 
God wil dat wij om onze naaste geven 

En dat wij luisteren naar Zijn stem 
God is met ons allen verweven 

Geloof dan en vertrouw op Hem. 

 
Laten we steeds meeleven met elkaar 

Elkaar tot steun zijn in dit leven 
Dat is wel de moeite waard, niet waar? 

Iedereen het goede te willen geven. 
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Lied: IK HEB JE LIEF – PAUL DE LEEUW 
 

'k weet niet of je zit te wachten  

op een vriendelijk woord van mij  
als ik je daar zie zitten 

maakt me dat veel beetjes blij  
voel het als ik jou zie zitten  

als ik je alleen maar ruik  
't zit in honderdduizend vlinders  

die zoet zweven in m'n buik  
 

'k heb je lief, m'n hele leven  
't is veel meer dan "houden van"  

't is alsof je in m'n bloed zit  
ik zonder jou niet leven kan  

 
jouw mooie ogen doen me smelten  

't zet me zo in vuur en vlam  

ik voel het enkel bij jouw aanblik  
ik krijg het ook van Rotterdam  

 
'k heb je lief , 'k heb je lief  

'k heb je lief  
wat moet ik zonder jou  

't zijn vier hele kleine woordjes  
en al maakt je dat een beetje bang  

'k heb je lief  
vier jaargetijden lang  

 
voel het heel vaak als jij opstaat  

of na een zomerse bui  
ik word al week bij de gedachte  

jij die loopt in m'n lievelingstrui  

't is mijn hand die jij plots vastpakt  
als ik domweg naast je fiets  

't komt ook, dat is nou het gekke,  
zelfs door helemaal niets  

 
'k heb je lief 'k heb je lief  

'k heb je lief  
wat moet ik zonder jou  

't zijn vier hele kleine woordjes  
en al maakt je dat een beetje bang  

'k heb je lief  
14 bloemencorso's lang  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

ik proef het tijdens ons zoenen  
of als je plotseling lacht  

ik zie het in vallende sterren  
na heftig vrijen in de nacht  

't is die tinteling, dat briesje  
maakt jou helemaal voor mij  

ik denk als ik jou zo zie lopen  
God, d'r gaat een engeltje voorbij  

 
'k heb je lief  

'k heb je lief  
'k heb je lief  

wat moet ik zonder jou  

't zijn vier hele kleine woordjes  
en al maakt je dat een beetje bang  

'k heb je lief  
1001 nachten lang  

 
een van mijn mooiste dromen  

is oud te worden met z'n twee  
dat die maar uit mag komen  

ik heb je lief tot na de AOW  
 

'k heb je lief  
wat moet ik zonder jou  

't zijn vier hele kleine woordjes  
en al maakt je dat een beetje bang  

'k heb je lief  

104 kerstbomen lang  
 

'k heb je lief  
 

'k heb je lief  
m'n hele leven lang 
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Zingend Kyrie-gebed  

 

Als de oorlog komt, 
En als ik dan moet schuilen, 

Mag ik dan bij jou? 
Als er een clubje komt, 

Waar ik niet bij wil horen, 
Mag ik dan bij jou? 

Als er een regel komt 
Waar ik niet aan voldoen kan 

Mag ik dan bij jou? 
En als ik iets moet zijn, 

Wat ik nooit geweest ben, 
Mag ik dan bij jou? 

 
Mag ik dan bij jou schuilen, 

Als het nergens anders kan? 

En als ik moet huilen, 
Droog jij m’n tranen dan? 

Want als ik bij jou mag, 
Mag jij altijd bij mij. 

Kom wanneer je wilt, 
Ik hou een kamer voor je vrij. 

 
Als het onweer komt, 

En als ik dan bang ben, 
Mag ik dan bij jou? 

Als de avond valt, 
En ’t is mij te donker, 

Mag ik dan bij jou? 
Als de lente komt, 

En als ik dan verliefd ben 

Mag i kdan bij jou? 
Als de liefde komt, 

En ik weet het zeker, 
Mag ik dan bij jou? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Mag ik dan bij jou schuilen, 
Als het nergens anders kan? 

En als ik moet huilen, 
Droog jij m’n tranen dan? 

Want als ik bij jou mag, 
Mag jij altijd bij mij. 

Kom wanneer je wilt, 
Ik hou een kamer voor je vrij 

 
Mag ik dan bij jou schuilen, 

Als het nergens anders kan? 

En als ik moet huilen 
Droog jij m’n tranen dan? 

Want als ik bij jou mag, 
Mag jij altijd bij mij 

Kom wanneer je wilt, 
‘k hou een kamer voor je vrij. 

 
Als het einde komt, 

En als ik dan bang ben, 
Mag ik dan bij jou? 

Als het einde komt, 
En als ik dan alleen ben, 

Mag ik dan bij jou? 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Lofzang  IK ZAL ER ZIJN – SELA 
 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 

  
 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
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De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Moment voor de kinderen 

 
Zingen LIEFDE IS OVERAL – K3 
 

Jij hebt zoveel moois om je heen 
Liefde raakt iedereen 

Nee, je bent echt niet alleen 
Overal liefde, liefde is overal 
 

Je hebt zoveel moois om je heen 

Liefde raakt iedereen 
Mensen zijn echt niet van steen 

Overal liefde, liefde is overal 
 

Jij bent m'n beste vriendje 

Jij bent m'n appelsientje 
Jij geeft me kracht en laat me stralen 
 

Jij bent m'n beste maatje 
Jij bent m'n trostomaatje 

Jij weeft zo'n prachtige verhalen 
 

Iedereen heeft iemand nodig 

Die zoveel betekent als jij 

Iedereen heeft iemand nodig  
Geef me een teken en reken op mij 
 

Jij hebt zoveel moois om je heen 
Overal liefde, liefde is overal 

Nee, je bent echt niet alleen 
Overal liefde, liefde is overal 
 

Jij bent m'n huilbui-schouder 
Jij bent m'n tissuehouder 

Jij brengt me plots weer aan het gieren

Jij bent m'n kerstcadeautje 

Jij bent m'n puddingbroodje 
Jij vindt altijd iets om te vieren 
 

Iedereen heeft iemand nodig 
Die zoveel betekent als jij 

Iedereen heeft iemand nodig  
Geef me een teken en reken op mij 
 

Jij hebt zoveel moois om je heen 

Overal liefde, liefde is overal 
Nee, je bent echt niet alleen 

Overal liefde, liefde is overal 
Overal liefde 
 

Jij brengt me tot leven 
Overal liefde, overal liefde 

Geef wat je kan geven 
Overal liefde, overal liefde 
 

Jij hebt zoveel moois om je heen 

Overal liefde, liefde is overal 
Nee, je bent echt niet alleen 

Overal liefde, liefde is overal 
 

Het is liefde die de wereld regeert 

Overal liefde, liefde is overal 
Elke dag een beetje meer, een beetje 

meer 
Overal liefde, liefde is overal 

Kijk is goed, kijk is goed om je heen 
Overal liefde, liefde is overal 

Je bent echt, je bent echt niet alleen 
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Schriftlezing: 1 Korinthiërs 13 
 

Lied: LAY ALL YOUR LOVE ON ME - ABBA 
 

I wasn't jealous before we met 
Now every woman I see is a potential 

threat 
And I'm possessive, it isn't nice 

You've heard me saying that  
smoking was my only vice 
 

But now it isn't true 

Now everything is new 
And all I've learned has overturned 

I beg of you 
 

Don't go wasting your emotion 

Lay all your love on me 
 

It was like shooting a sitting duck 
A little smalltalk, a smile and baby I was 

stuck 
I still don't know what you've done with 

me 
A grown-up woman should never fall so 

easily 
 

I feel a kind of fear 
When I don't have you near 

Unsatisfied, I skip my pride 
I beg you dear 

 
Don't go wasting your emotion 

Lay all your love on me 

Don't go sharing your devotion 
Lay all your love on me 

 
I've had a few little love affairs 

They didn't last very long and they've 
been pretty scarce 

I used to think I was sensible 
It makes the truth even more 

incomprehensible 
 

'Cause everything is new 
And everything is you 

And all I've learned has overturned 
What can I do 

Don't go wasting your emotion 

Lay all your love on me 

 
Ik was niet jaloers voor we elkaar 

ontmoetten 

Iedere vrouw die ik nu zie, is een 
mogelijke bedreiging 

En ik ben bezitterig en dat is niet leuk 
Je hebt me horen zeggen dat 

Roken mijn enige ondeugd was 
 

Maar nu is het niet waar 

Nu is alles anders 
En al wat ik geleerd heb 

Is overboord gegooid 
Ik smeek jou 

Ga nu niet jouw gevoelens verkwisten 
Richt al je liefde op mij 
 

Het was als het jagen op een broedende 

eend 
Wat geklets, een lach 

En schat, ik was verliefd 
Ik weet nog steeds niet wat je met me 

hebt gedaan 
Een volwassen vrouw zou nooit zo 

gemakkelijk moeten vallen 
 

Ik voel een soort van vrees 

Wanneer ik je niet dicht bij me heb 
Ontevreden laat ik mijn trots varen 

Ik smeek je, lieverd 
 

Ga nu niet jouw gevoelens verkwisten 

Richt al je liefde op mij 

Ga nu niet jouw gevoelens verkwisten 
Richt al je liefde op mij 
 

Ik had een paar kleine 
liefdesverhoudingen 

Ze duurden niet erg lang 
En ze waren vrij schaars 

Ik dacht altijd dat dat verstandig was 
Dat maakt de waarheid nog 

onbegrijpelijker 
 

Want alles is nieuw 
En alles draait om jou 

En alles wat ik geleerd heb 
Is overboord gegooid 

Wat kan ik doen? 
Ga nu niet jouw gevoelens verkwisten 

Richt al je liefde op mij 
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Overdenking 
 

Lied: WITH YOU – MATT SIMONS 

 
Honest where I start from 

I try and impart my wisdom 
A combination, of truth and fear 

That's the way it's always been 
My father and his before him 

At times we hurt the ones we love so 
dear 

 
I'll be with you, I'll be waiting for you 

On the other side, on the other side 
And the winds that blow they'll guide you 

home 
Get you through the night, get you 

through the night 

It will all be right 
 

My job to control you 
Darling though I barely know you 

Hoping you'll grow tired and start giving 
in 

Spare the holy water, pour it on my only 
daughter 

Maybe there's a shot, she'll begin again 
 

I'll be with you, I'll be waiting for you 
On the other side, on the other side 

And the winds that blow they'll guide you 
home 

Get you through the night, get you 

through the night 
It will all be right 

 
So wrong, and I'm here to make it right 

For what it's worth 
And I'm sorry, yes I'm sorry 

If you never felt the love, the love, 
The love that you deserve 

 
I'll be with you, I'll be waiting for you 

On the other side, on the other side 
And the winds that blow they'll guide you 

home 
Get you through the night, get you 

through the night 

It will all be right, it will all be right. 

 
Eerlijkheid is mijn uitgangspunt 

Ik probeer mijn wijsheid over te brengen 

Een combinate, van de waarheid en 
angst 

Dat is wat het altijd is geweest 
Mijn vader en de zijne daarvoor 

Soms kwetsen we degenen waar we zo 
veel van houden 

 
Ik zal bij je zijn, ik zal op je wachten 

Aan de andere kant, aan de andere kant 
En de winden die waaien die zullen je 

naar huis leiden 
Je door de nacht heen helpen, je door de 

nacht heen helpen 
Het zal allemaal goed komen 

 

Mijn taak om jou de baas te zijn 
Liefste, hoewel ik je nauwelijks ken 

Hopend dat jij het moe zal worden en toe 
zult gaan geven 

Wees zuinig met het wijwater, giet het 
over mijn enige dochter 

Misschien is er een kans, dat zij opnieuw 
kan starten 

 
Ik zal bij je zijn, ik zal op je wachten 

Aan de andere kant, aan de andere kant 
En de winden die waaien die zullen je 

naar huis leiden 
Je door de nacht heen helpen, je door de 

nacht heen helpen 

Het zal allemaal goed komen 
 

Zo fout, en ik ben hier om het goed te 

maken 
Voor wat het waard is 

En het spijt me, ja het spijt me 
Als jij nooit de liefde gevoeld hebt, de 

liefde 
De liefde die jij verdient 
 

Ik zal bij je zijn, ik zal op je wachten 

Aan de andere kant, aan de andere kant 
En de winden die waaien die zullen je 

naar huis leiden 
Je door de nacht heen helpen, je door de 

nacht heen helpen 
Het zal allemaal goed komen 
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Moment voor de kinderen 
 

Gebeden 
 

Collecte 
 

Lied:      MAKE YOU FEEL YOUR LOVE -  

 
 

When the rain is blowing in your face 
And the whole world is on your case 

I could offer you a warm embrace 
To make you feel my love 

 
When the evening shadows and the stars 

appear 
And there is no one there to dry your 

tears 

Oh, I hold you for a million years 
To make you feel my love 

 
I know you haven't made your mind up 

yet 
But I will never do you wrong 

I've known it from the moment that we 
met 

No doubt in my mind where you belong 
 

I'd go hungry; I'd go black and blue 
And I'd go crawling down the avenue 

No, there's nothing that I wouldn't do 
To make you feel my love 

 

The storms are raging on the rolling sea 
And on the highway of regret 

The winds of change are blowing wild 
and free 

You ain't seen nothing like me yet 
 

I could make you happy, make your 
dreams come true 

There's nothing that I wouldn't do 
Go to the ends of this Earth for you 

To make you feel my love, oh yes 
To make you feel my love 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
ADELE 

 
Wanneer de regen waait in je gezicht 

En de hele wereld zich met je bemoeit 
Zou ik je een warme omhelzing kunnen 

bieden 
Om je mijn liefde te laten voelen  

 
Als de schaduwen van de avond en de 

sterren verschijnen 
En er niemand is om je tranen te drogen 

Zou ik je een miljoen jaar vast kunnen 

houden 
Om je mijn liefde te laten voelen 

 
Ik weet dat je er nog niet uit bent 

Maar ik zou je nooit kwaad doen 
Ik weet het vanaf het moment dat we 

elkaar ontmoetten 
Geen twijfel in mijn gedachten waar je 

thuishoort 
 

Ik zou honger lijden, ik zou bont en 
blauw worden 

Ik zou op mijn knieën over de straat 
gaan 

Nee, er is niets dat ik niet zou doen  

Om je mijn liefde te laten voelen 
 

De stormen razen boven de kolkende zee  
En op de snelweg van spijt 

Hoewel de winden van verandering 
Wild en vrij om zich heen smijten 

Heb je nog nooit iemand zoals ik gezien 
 

Ik kan je gelukkig maken 
Je dromen uit laten komen 

Niets dat ik niet zou doen 
Zou naar het einde van de aarde gaan 

voor jou 
Om je mijn liefde te laten voelen 

 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
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Slotlied    ZING, VECHT, HUIL, BID –  
 

 

Voor degene in een schuilhoek achter 
glas  

Voor degene met de dichtbeslagen 
ramen  

Voor degene die dacht dat-ie alleen was  
Moet nu weten, we zijn allemaal samen  

 
Voor degene met `t dichtgeslagen boek  

Voor degene met de snelvergeten namen  
Voor degene die `t vruchteloze zoeken  

Moet nu weten, we zijn allemaal samen  
 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 
bewonder  

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 

bewonder  
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 

bewonder  
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 

bewonder  
Niet zonder ons  

 
Voor degene met de slapeloze nacht  

Voor degene die `t geluk niet kan 
beamen  

Voor degene die niets doet, die alleen 
maar wacht  

Moet nu weten, we zijn allemaal samen  
 

 

 
Zegen 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

RAMSES SHAFFY  
 

Voor degene met z`n mateloze trots  

In z`n risicoloze hoge toren  
Op z`n risicoloze hoge rots  

Moet nu weten, zo zijn we niet geboren  
 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 
bewonder  

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 
bewonder  

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 
bewonder  

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 
bewonder  

Niet zonder ons  
 

Voor degene met `t open gezicht  

Voor degene met `t naakte lichaam  
Voor degene in `t witte licht  

Voor degene die weet, we komen samen  
 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 
bewonder  

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 
bewonder  

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 
bewonder  

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 
bewonder  

Niet zonder ons  
 

Niet zonder ons (15x)

NA DE DIENST IS ER GELEGENHEID OM IN DE KELDER NA TE PRATEN EN TE 
LUISTEREN NAAR MUZIEK, ONDER HET GENOT  VAN KOFFIE/THEE EN FRIS 
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