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EEN WARM HART 

 

Vooraf : I wil follow him uit ‘Sister act’ 

 

Welkom 

 

Kaars 

 

Waar het over gaat 

 

gebed 

 

Lezing 1 :  uit Hooglied 2 : 7 

 
7 Meisjes van Jeruzalem, ik zweer : 
je moet de liefde niet dwingen. 
Je moet wachten tot de liefde vanzelf komt! 
 

Gedicht  

 

Meiden van Jeruzalem/Zwolle/Nederland 

Kijk daar voor uit,  begin er niet aan 

Voordat het is begonnen. 

Alles op zijn tijd 

 

Rustig maar,  kalm aan 

Als het zover is om zo ver te gaan 

Is je tijd pas gekomen 

Dus je hebt nog alle tijd 

 

Meiden van Jeruzalem/Zwolle/Nederland 

Weet waar je aan begint 

Dat stoere gedoe, dat stoeien met de jongens 

Komt altijd op tijd. 



 

 

Hooglied 8 : 6  liefde is  sterker dan de dood 

 
Draag me dicht op je hart, 
dicht bij je, zoals je een armband om je arm draagt. 
Want de liefde is net zo sterk als de dood: je kunt er niet aan ontkomen! 
Het verlangen van de liefde is als vuur, een vuur dat door de Heer is 
aangestoken. 
7 Er is geen water dat het vuur van de liefde kan blussen. 
Er is geen rivier die de liefde kan doven. 

 

I wanna hold your hand, jeugdorkest de vuurvogel 

 
Oh yeah, I'll tell you something 

I think you'll understand 

When I say that something 

I wanna hold your hand  3x 

 

Oh, please say to me 

You'll let me be your man 

And, please, say to me 

You'll let me hold your hand 

Now let me hold your hand 

I wanna hold your hand 

 

And when I touch you I feel happy inside 

It's such a feeling that, my love 

I can't hide  3x 

 

Yeah, you got that something 

I think you'll understand 

When I say that something 

I wanna hold your hand  3x 

 

And when I touch you I feel happy inside 

It's such a feeling that, my love 

I can't hide  3x 

 

Yeah, you got that something 

I think you'll understand 

Oh ja, zal ik je iets vertellen 

Ik denk dat je het wel begrijpt 

Wanneer ik je dat iets vertel 

Ik wil je hand vasthouden  3x 

 

Oh, alsjeblieft zeg tegen me 

Dat ik je man mag zijn 

En alsjeblieft, zeg tegen me 

Dat ik je hand mag vasthouden 

Mag ik nu je hand vasthouden 

Ik wil je hand vasthouden 

 

En wanneer ik je aanraak, voel ik me vrolijk 

vanbinnen 

Het is zo'n gevoel dat, mijn liefste 

Ik kan het niet verstoppen 3x 

 

Ja jij hebt dat ene 

Ik denk dat je het begrijpt 

Wanneer ik dat ene zeg 

Ik wil je hand vasthouden  3x 

 

En wanneer ik je aanraak, voel ik me vrolijk 

vanbinnen 

Het is zo'n gevoel dat, mijn liefste 

Ik kan het niet verstoppen  3x 

 

Ja jij hebt dat ene 

Ik denk dat je het begrijpt 

Wanneer ik dat ene voel 

Ik wil je hand vasthouden  4x 



When I feel that something 

I wanna hold your hand  4x 
 

Lezing 2 ; 1 Korinthe 13,  over de liefde 

Uit de groeibijbel 

Al sprak ik alle talen, maar ik had geen liefde 

Dan klonk het nergens naar wat ik zei 

Al kon ik de toekomst voorspellen 

En kende ik alle geheimen,  

Wist ik alles wat er te weten was, maar ik had geen liefde 

Dan stelde ik niets voor. 

Al kon mijn geloof bergen verzetten 

Al koos ik voor de dood als verdediger van het geloof 

En ik had geen liefde, dan bracht het allemaal niets op 

 

HOE HERKEN JE DE LIEFDE DAN ? 

 

De liefde is geduldig en vriendelijk 

Ze is niet jaloers en gaat niet voor pracht en praal. 

Ze kwetst niemand 

Denkt niet alleen aan zichzelf 

Is niet beledigd 

Rekent niet af  

Is niet blij met onrecht, maar met de waarheid 

De liefde houdt vol : 

Ze blijft geloven 

Altijd hopen 

Alles verdragen 

De liefde vergaat nooit 

Zo zijn er geloof, hoop en liefde 

Maar de liefde is het allerbelangrijkst 

 

 

 

 

 



 

 

Lied :  De liefde gaat nooit voorbij 

 
Refrein: 
De liefde gaat nooit voorbij, 
God geeft haar aan jou en mij. 
Niets is zo goed, zo geweldig als zij; 
de liefde gaat nooit voorbij. 
 
Stel dat je kon spreken 
in elke wereldtaal. 
Ook die van de engelen, 
je kon het allemaal. 
De geheimen van de wereld 
begrijp je door en door. 
Maar als je geen liefde hebt, 
stelt het niets voor. 
 
(Refrein) 
 
God geeft jou zijn liefde 
als jij op Hem vertrouwt. 
Het is heel bijzonder 
hoe Hij van mensen houdt. 
De liefde is geduldig, 
zij rekent kwaad niet aan. 
Als alles zou stoppen, 
blijft die liefde bestaan. 
 
(Refrein) 
 

 

 

Verhaal naar Johannes 8 : 1-11  De overspelige vrouw 

 

Een paar woorden als uitleg 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lied  :  Handen heb je om te geven 

 
Handen heb je om te geven  
Van je eigen overvloed 
En een hart om te vergeven 
Wat een ander jou mis doet 

Ogen heb je om te zoeken 
naar wat mensen nog ontbreekt. 
En een hart om uit te leggen 
wat een ander moed inspreekt. 

Refrein: 
Open je oren om te horen, 
Open je hart voor iedereen. 
Open je oren om te horen, 
open je hart voor iedereen. 

Schouders heb je om te dragen 
zorg en pijn van alleman. 
En een hart om te aanvaarden 
wat een ander beter kan 

Voeten heb je om te lopen                              
naar de mens die eenzaam is.                     
En een hart om waar te maken                      
dat geen mens een eiland is. 

Refrein: 
Open je oren om te horen 
Open je hart voor iedereen 

Oren heb je om te horen 
naar de mens die vrede is. 
En een hart om te geloven 
in zijn Geest die liefde is.   

Refrein: 
Open je oren om te horen, 
Open je hart voor iedereen. 



Open je oren om te horen, 
open je hart voor iedereen. 

Een warm hart voor, gebedintenties afgewisseld met : 

Ubi caritas, et amor, ubi caritas Deus ibi est 

Daar waar liefde woont, en vriendschap, daar woont God 
 

voetbal, dieren, sneeuw- en ijspretpret, oma en opa 

 

Slotgedicht,  ingebracht door Elma, hier krijgt ze een warm hart van 

 

Zal ik  jou iets zeggen   

Iets dat ik zeker weet   

Ik hou van wie je bent   

Wat je doet en wat je deed   

Ik hou van hoe je praat   

Hoe je huilt   

En hoe je lacht   

Gewoon altijd onafgebroken   

Overdag en in de nacht.   

 

Slot en zegenlied :  Ga met God en hij zal met je zijn 

 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
bij gevaar, in bange tijden 
over jou Zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten 



in Zijn naam elkaar begroeten 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

Afsluiting  : I will follow him met powerpoint met ‘visjes’  





 


