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God only knows

ook wij gelovigen moeten dit vaak 
zeggen God alleen zal het weten. Vaak 
worstelen wij daarmee maar laat deze 
songtekst en ook deze song voor 
zichzelf spreken God only knows en zo 
is het maar net

The rose

The rose vertelt alles over de liefde hoe ze 
kan zijn. Maar dat ze ondanks alles blijft 
bestaan in je hart. En het elke keer weer 
een mogelijkheid krijgt om te groeien. 
Eerst klein en dan mag het steeds groter 
worden. Je moet de liefde wel blijven 
vinden, anders gaat het dood.
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Fragile

De woorden van deze song zijn zo treffend, 
klopt steeds meer. Zelf ook gezongen met 
mijn koor, dan ervaar je de diepgang 
zoveel te meer! En de muziek draagt en 
omarmt zodanig de tekst, dat is de reden 
van mijn nummer 1.

Hotel California

Mooiste gitaarsolo ooit!
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Love is the message

Liefde overwint alles en dan bedoel ik niet 
alleen de liefde tussen twee partners, maar 
tussen mensen onderling: verbinding. Door 
van liefde/verbinding uit te gaan wordt de 
wereld mooier.

Deel lief een leed met elkaar

De Top 2000-dienst in Baalder!

• De nu je onderweg-band
• Het liedboekkoor
• Ds. Wim van der Wel
• Gemeenteleden



12-2-2017

4

Welkomstwoord

Begin van de dienst
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Aansteken Paaskaars 

Kaars, jij mag branden in ons midden;

branden bij zingen en bij bidden:

God is hier.

Kaars, jij mag branden: je geeft aan ons je licht.

Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht.
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Mag ik dan bij jou
Claudia de Breij

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
Claudia de Breij

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.
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Mag ik dan bij jou
Claudia de Breij

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 ik dan bij jou?

Als de liefde komt, 

En ik weet het zeker, 

Mag ik dan bij jou?

Mag ik dan bij jou
Claudia de Breij

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.
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Mag ik dan bij jou
Claudia de Breij

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
Claudia de Breij

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?
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Woorden over waarom we hier bij elkaar zijn

Woorden over hoe we hier bij elkaar zijn: 

met het mooie en het gebrokene in ons en 
hoe het weer heel kan worden…..
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Hallelujah
Leonard Cohen

I heard there was a secret chord

That David played, and it pleased 
the Lord.

But you don't really care for 
music, do you?

It goes like this, the fourth, the 
fifth.

The minor fall, the major lift

The baffled king composing 
hallelujah.

Nu, ik heb gehoord dat er een 
geheim akkoord was.

Dat David speelde en  dat de 
Heer behaagde.

Maar jij geeft niet echt iets om 
muziek, of wel?

Het gaat zo: de vierde, de 
vijfde.

In mineur omlaag, in majeur 
omhoog.

De verbijsterde koning 
componeert een loflied.

Hallelujah
Leonard Cohen

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah
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Hallelujah
Leonard Cohen

Your faith was strong but needed 
proof.

You saw her bathing on your roof.

Her beauty and the moonlight 
overthrew you.

She tied you to a kitchen chair

She broke your throne,  she cut 
your hair.

And from your lips she drew the 
hallelujah.

Jouw geloof was sterk, maar je 
had bewijs nodig.

je zag haar baden op het dak.

Haar schoonheid en het 
maanlicht brachten je van je 
stuk. Ze bond je vast aan een 
keukenstoel.

Ze vernietigde je troon en ze 
knipte je haar.

En aan je lippen ontlokte ze 
het loflied.

Hallelujah
Leonard Cohen

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah
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Hallelujah
Leonard Cohen

There was a time when you let me 
know.

What’s real and going on below.

But now you never show it to me 
do you?

And remember when I moved in 
you, 

the holy dove was moving too.

And every breath we drew was 
hallelujah.

Er was een tijd dat je mij liet 
weten.

Wat er beneden precies 
gebeurde.

Maar nou laat je me dat nooit 
meer zien, of wel?

Maar weet je nog, toen ik in 
jou bewoog,

dat de heilige duif ook bewoog.

En elke ademtocht van ons was 
een loflied.

Hallelujah
Leonard Cohen

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah
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Fix you
Coldplay

When you try your best but 
you don't succeed. 

When you get what you want 
but not what you need. 

When you feel so tired but 
you can't sleep. 

Stuck in reverse. 

Wanneer je je best doet,  
maar het lukt je niet.

Wanneer je krijgt wat je wil 
maar niet wat je nodig hebt.

Wanneer je je zo moe voelt 
maar niet kan slapen.

En je niet terug kunt.

Fix you
Coldplay

When the tears come 
streaming down your face. 

When you lose something 
you can't replace. 

When you love someone but 
it goes to waste. 

Could it be worse? 

Wanneer de tranen over je 
gezicht stromen.

Wanneer je iets kwijtraakt 
dat je niet kunt vervangen.

Wanneer je van iemand 
houdt maar het gaat 
verloren. 

Zou het erger kunnen?
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Fix you
Coldplay

Lights will guide you home. 

And ignite your bones. 

And I will try to fix you. 

Lichten zullen je naar huis 
leiden.

En je botten doen ontvlammen.

En ik zal proberen je te 
herstellen.

Fix you
Coldplay

High up above or down below. 

When you're too in love to let 
it go. 

If you never try you'll never 
know. 

Just what you're worth. 

Heel hoog boven of 
helemaal  beneden.

Wanneer je te verliefd bent 
om het los te laten.

Als je het nooit probeert, zal 
je nooit weten.

Wat je waard bent.
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Fix you
Coldplay

Lights will guide you home. 

And ignite your bones. 

And I will try to fix you. 

Lichten zullen je naar huis 
leiden.

En je botten doen ontvlammen.

En ik zal proberen je te 
herstellen.

Fix you
Coldplay

Tears come streaming down 
your face.

When you lose something 
you cannot replace.

Tears come streaming down 
your face.

And I.

Tranen stromen over je 
gezicht.

Wanneer je iets verliest dat 
je niet kunt vervangen.

Tranen stromen over je 
gezicht. 

En ik.
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Fix you
Coldplay

Tears come streaming down 
your face.

I promise you I will learn 
from all my mistakes.

Tears come streaming down 
your face.

And I.

Tranen stromen over je 
gezicht.

Ik beloof je dat ik van mijn 
fouten zal leren.

Tranen stromen over je 
gezicht. 

En ik.

Fix you
Coldplay

Lights will guide you home. 

And ignite your bones. 

And I will try to fix you. 

Lichten zullen je naar huis 
leiden.

En je botten doen ontvlammen.

En ik zal proberen je te 
herstellen.
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Over de bestemming van ons mensen: 

Hoe we elkaar in het klein gelukkig kunnen maken

Hannie vertelt wat over: 

Avond van Boudewijn de Groot
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Avond
Boudewijn de Groot

Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken.

En te hopen dat je licht het doet.

Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker.

Want binnen is het warm en licht en goed.

Avond
Boudewijn de Groot

Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt.

Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

En ik ken je diepste angst.

Want je kunt niets zeker weten en alles gaat voorbij.

Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou 
en mij.



12-2-2017

19

Avond
Boudewijn de Groot

En als je 's morgens opstaat ben ik bij je.

En misschien heb ik al thee gezet.

En als de zon schijnt buiten gaan we lopen door de duinen.

En als het regent gaan we terug in bed.

Avond
Boudewijn de Groot

Uren langzaam wakker worden, zwevend door de tijd.

Ik zie het licht door de gordijnen.

En ik weet: verleden geeft geen zekerheid.

Want je kunt niets zeker weten en alles gaat voorbij.

Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou 
en mij.

Ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en 
mij.
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Avond
Boudewijn de Groot

Ik doe de lichten uit en de kamer wordt nu donker.

Een straatlantaarn buiten geeft wat licht.

En de dingen in de kamer worden vrienden die gaan slapen.

De stoelen staan te wachten op 't ontbijt.

En morgen word ik wakker met de geur van brood en koffie.

De glans van ‘t gouden zonlicht in jouw haar.

Avond
Boudewijn de Groot

En de dingen in de kamer, ik zeg ze welterusten.

Vanavond gaan we slapen en morgen zien we wel.

Maar de dingen in de kamer zouden levenloze dingen zijn

Zonder jou.
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Avond
Boudewijn de Groot

En je kunt niets zeker weten want alles gaat voorbij.

Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou 
en mij.

Ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en 
mij.

Korte lezing uit 1 Korinthe 13

4 De liefde is geduldig en vol goedheid. 
De liefde kent geen afgunst, geen ijdel 
vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is 
niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet 
boos maken en rekent het kwaad niet 
aan, 6 ze verheugt zich niet over 
het onrecht maar vindt vreugde in de 
waarheid.
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7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles 
hoopt ze, in alles volhardt ze. 8 De liefde zal 
nooit vergaan. (…..)Nu is mijn kennen nog 
beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, 
zoals ik zelf gekend ben. 13 Ons resten 
geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de 
grootste daarvan is de liefde.

Voor haar
Frans Halsema

Zij verstaat de kunst van bij me horen 

in mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee 

in mijn ogen woont ze, in mijn oren 

ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee.
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Voor haar
Frans Halsema

Soms begint ze in mijn hart te zingen 

waar het nacht is heeft ze lichtjes aangedaan 

en door haar weet ik dan door te dringen 

tot de onvermoede schat van ons bestaan.

Voor haar
Frans Halsema

Zo alleen maar wil ik verder leven, 

schuilend bij elkaar 

en als ik oud mag worden, dan alleen met haar. 
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Voor haar
Frans Halsema

Zij kent al mijn dromen en mijn wanen 

al m’n haast en al m’n honger en m’n spijt.

Als ik lach kent zij alleen de tranen,

die daarachter liggen in de tijd.

Voor haar
Frans Halsema

Instrumentaal
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Voor haar
Frans Halsema

Zo alleen maar wil ik verder leven 

schuilend bij elkaar 

en als ik oud mag worden, dan alleen met haar.

Voor haar
Frans Halsema

Zij is meer dan deze woorden zeggen 

in m’n lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. 

Maar wie weet een wonder uit te leggen 

en een wonder draag ik met me mee.
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Over hoe geluk verstoord kan worden vanwege 
gemis….

De bijbel over hoop voor na dit 
leven….. 

141 Wees niet ongerust, maar vertrouw op 
God en op mij. 2 In het huis van mijn Vader 
zijn veel kamers; zou ik anders gezegd 
hebben dat ik een plaats voor jullie gereed 
zal maken? 3 Wanneer ik een plaats voor 
jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan 
zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen 
jullie zijn waar ik ben.
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4 Jullie kennen de weg naar waar ik heen 
ga.’ 5 Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens 
waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we 
dan de weg daarheen kunnen 
weten?’ 6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de 
waarheid en het leven. Niemand kan bij de 
Vader komen dan door mij.

In memoriam…. Julian Schutte….
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Tears in Heaven
Eric Clapton

Would you know my name.

If I saw you in heaven?

Would it be the same.

If I saw you in heaven?

I must be strong and carry on.

‘Cause I know I don't belong 
here in heaven.

Zou je m'n naam nog weten.

Als ik je in de hemel zag?

Zou het nog hetzelfde zijn.

Als ik je in de hemel zag?

Ik moet me sterk houden en 
doorgaan.

Want ik weet dat ik niet hier in 
de hemel hoor.

Tears in Heaven
Eric Clapton

Would you hold my hand.

If I saw you in heaven?

Would you help me stand.

If I saw you in heaven?

I'll find my way through night 
and day.

'Cause I know I just can't stay 
here in heaven.

Zou je m'n hand vasthouden.

Als ik je in de hemel zag?

Zou je me helpen op te staan.

Als ik je in de hemel zag?

Ik zal mijn weg vinden, door de 
dag en de nacht.

Want ik weet dat ik niet hier in 
de hemel kan blijven.
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Tears in Heaven
Eric Clapton

Time can bring you down,

time can bend your knees.

Time can break your heart, 

have you begging please,

begging please.

Tijd kan je vernietigen.

Tijd kan je door je knieën laten 
gaan.

Tijd kan je hart breken,

het kan je laten smeken, 
alstublieft.

smeken alstublieft.

Tears in Heaven
Eric Clapton

Beyond the door

there's peace I'm sure.

And I know there'll be no 
more tears in heaven.

Achter de deur.

Ik ben zeker dat er vrede is.

En ik weet dat er geen 

tranen meer zijn in de hemel.
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Tears in Heaven
Eric Clapton

Would you know my name.

If I saw you in heaven?

Would it be the same.

If I saw you in heaven?

I must be strong and carry on.

'Cause I know I don't belong 
here in heaven.

Zou je m'n naam weten.

Als ik je in de hemel zag?

Zou het nog hetzelfde zijn.

Als ik je in de hemel zag?

Ik moet sterk zijn en doorgaan.

Want ik weet dat ik hier niet 
hoor in de hemel.

Over wie God is en hoe wij voor elkaar God kunnen laten zien.
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Lezing uit 1 Johannes 4

7 Geliefde broeders en zusters, laten wij 
elkaar liefhebben, want de liefdekomt uit God 
voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren 
en kent God. 8 Wie niet liefheeft kent God 
niet, want God is liefde. 9 En hierin is 
Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn 
enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we 
door hem zouden leven.

10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij 
God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft 
liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om 
verzoening te brengen voor onze zonden.
11 Geliefde broeders en zusters, als God ons 
zo heeft liefgehad, moeten ook wij 
elkaar liefhebben. 12 Niemand heeft God ooit 
gezien. Maar als we elkaarliefhebben, blijft 
God in ons en is zijn liefde in ons ten volle 
werkelijkheid geworden.
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You’ve got a friend
Carole King

When you're down and 
troubled.

and you need some love and 
care.

And nothing, nothing is going 
right.

Close your eyes and think of 
me and soon I will be there.

To brighten up even your 
darkest night.

Wanneer je je somber voelt 
en je hebt iemand nodig voor 
wat liefde en zorg.

En niets, niets gaat goed.

Sluit je ogen en denk aan mij 

en snel zal ik er zijn.

Om zelfs de donkerste nacht 
helder maken.

You’ve got a friend
Carole King

You just call out my name

and you know wherever I am,

I'll come running, to see you 
again.

Winter, spring, summer or fall.

All you've got to do is call

and I'll be there.

You've got a friend.

Roep gewoon mijn naam

en je weet waar ik ook ben,

ik kom rennend weer naar je 
toe.

Winter, lente, zomer of herfst.

Je hoeft alleen maar te roepen

en ik zal er zijn.

Je hebt een vriend.
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You’ve got a friend
Carole King

If the sky above you

grows dark and full of clouds.

And that old north wind begins
to blow. 

Keep your head together

and call my name out loud.

Soon you'll hear me knocking 
at your door.

Als de lucht boven je 

donker wordt en bewolkt,

En die oude noorden wind 
begint te blazen.

Hou je hoofd omhoog 

en roep luid mijn naam.

Heel gauw hoor je me kloppen 
op je deur.

You’ve got a friend
Carole King

You just call out my name

and you know wherever I am,

I'll come running to see you 
again.

Winter, spring, summer or fall.

All you have to do is call

and I'll be there, yes I will.

Roep gewoon mijn naam

en je weet: waar ik ook ben,

Ik kom rennend weer naar je 
toe.

Winter, lente, zomer of herfst.

Je hoeft alleen maar te roepen

en ik zal er zijn, ja ik zal er zijn.
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You’ve got a friend
Carole King

Now ain't it good to know that 
you've got a friend.

When people can be so cold.

They'll hurt you, yes,  and 
desert you.

And take your soul if you let 
them,

oh, but don't you let them.

Is het niet fijn om te weten dat 
Je een vriend hebt.

Wanneer mensen zo ontzettend 
koud kunnen zijn.

Ze zullen je pijn doen, ja, en ze 
verlaten je.

En pakken je ziel als je het 
toelaat,

oh, maar laat je dat niet 
gebeuren.

You’ve got a friend
Carole King

You just call out my name

and you know wherever I am,

I'll come running to see you 
again.

Winter, spring, summer or fall

Roep gewoon mijn naam

en je weet waar ik ook ben,

ik kom rennend weer naar je 
toe.

Winter, lente, zomer of herfst, 
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You’ve got a friend
Carole King

All you have to do is call

And I'll be there, yes I will

You've got a friend.

You've got a friend, ain’t it 
good to know,

you’ve got a friend.

You've got a friend

Je hoeft alleen maar te roepen

en ik zal er zijn, ja ik zal er zijn.

Je hebt een vriend.

Je hebt een vriend, is het niet 
fijn om te weten,

dat je een vriend hebt.

dat je een vriend hebt.

Het verlangen naar een altijd betere wereld
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Verhaal Arjen Roelofs
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Imagine
John Lennon

Imagine there's no heaven.

It's easy if you try.

No hell below us,

Above us only sky.

Imagine all the people.

Living for today...

Stel je voor dat er geen hemel 
zou zijn,

Het is simpel als je het 
probeert.

Geen hel onder ons,

alleen lucht boven ons.

Stel je voor dat alle mensen.

Leven voor hier en nu.

Imagine
John Lennon

Imagine there's no countries.

It isn't hard to do.

Nothing to kill or die for.

And no religion too.

Imagine all the people.

Living life in peace...

Stel je voor dat er geen landen 
zouden zijn.

Het is niet moeilijk voor te 
stellen.

Niets om voor te doden of te 
sterven,

en ook geen religie….

Stel je voor dat alle mensen

samenleven in vrede…
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Imagine
John Lennon

You may say I'm a dreamer.

But I'm not the only one.

I hope someday you'll join 
us.

And the world will be as one.

Je zou kunnen zeggen dat ik 
een dromer ben.

Maar ik ben niet de enige.

Ik hoop dat je op een dag met 
ons meedoet.

En de wereld zal een eenheid 
zijn.

Imagine
John Lennon

Imagine no possessions

I wonder if you can

No need for greed or hunger

A brotherhood of man

Imagine all the people

Sharing all the world...

Stel je voor dat er geen bezit is

Ik vraag me af of jij het kan

Geen  hebzucht en geen honger

Een gemeenschap van mensen

Stel je voor dat alle mensen

De wereld samen delen…
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Imagine
John Lennon

You may say I'm a dreamer.

But I'm not the only one.

I hope someday you'll join us.

And the world will live as one.

Je zou kunnen zeggen dat ik een 
dromer ben.

Maar ik ben niet de enige.

Ik hoop dat op een dag je met 
ons meedoet.

En de wereld zal een eenheid.

We gaan bidden



12-2-2017

40

Let it be
The Beatles

When I find myself in times 
of trouble.

Mother Mary comes to me.

Speaking words of wisdom, 
let it be.

And in my hour of darkness.

She is standing right in front 
of me. 

Speaking words of wisdom, 
let it be. 

Wanneer ik mezelf in tijden 
van moeilijkheden bevind.

komt moeder Maria naar mij 
toe.

En spreekt woorden van 
wijsheid, laat het los.

En in mijn uur van duisternis.

Staat zij recht voor mij.

En spreekt woorden van 
wijsheid, laat het los.
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Let it be
The Beatles

Let it be, let it be, let it be, 
let it be.

Whisper words of wisdom, 
let it be.

Laat het los, laat het los, laat het 
los, laat het los

Fluistert woorden van wijsheid, 
laat het los

Let it be
The Beatles

And when the broken 
hearted people.

Living in the world agree.

There will be an answer, let 
it be.

For though they may be 
parted there is.

Still a chance that they will 
see.

There will be an answer, let 
it be.

En wanneer de mensen met 
liefdesverdriet.

Het met elkaar eens zijn.

Zal er een antwoord zijn, laat 
het zo zijn.

Hoewel ze misschien uit elkaar 
zijn is er.

nog steeds een kans dat ze 
zullen inzien.

Dat er een antwoord zal zijn, 
laat het zo zijn.
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Let it be
The Beatles

Let it be, let it be, let it be, 
let it be.

Whisper words of wisdom, 
let it be.

Laat het los, laat het los, laat het 
los, laat het los

Fluistert woorden van wijsheid, 
laat het los

Let it be
The Beatles

Instrumentaal Instrumentaal
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Let it be
The Beatles

Let it be, let it be, let it be, 
let it be.

Whisper words of wisdom, 
let it be.

Laat het los, laat het los, laat het 
los, laat het los

Fluistert woorden van wijsheid, 
laat het los

Let it be
The Beatles

And when the night is 
cloudy.

There is still a light that 
shines on me,

Shines until tomorrow, let it 
be.

I wake up to the sound of 
music.

Mother Mary comes to me

Speaking words of wisdom, 
let it be.

En wanneer de nacht vol 
wolken is.

Is er nog een licht dat op me 
schijnt.

Schijnt tot aan de morgen, 
laat het zo zijn.

Ik word wakker met het geluid 
van muziek.

Moeder Maria komt dan naar 
mij.

Spreekt woorden van wijsheid, 
laat het zo zijn.
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Let it be
The Beatles

Let it be, let it be, let it be, 
yeah let it be.

There will be an answer, let 
it be.

Let it be, let it be, let it be, 
yeah let it be.

Whisper words of wisdom, 
let it be.

Laat het zo zijn, laat het zo zijn, 
laat het zo zijn, laat het zo zijn, er 
zal een antwoord komen, laat het 
zo zijn.

Laat het zo zijn, laat het zo zijn, 
laat het zo zijn, laat het zo zijn, 
fluistert woorden van wijsheid, 
laat het zo zijn.
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Inzameling

1e rondgang: Diaconie

2e rondgang: Kerk

Uitgang: Onderhoudsfonds

Heal the world 
Michael Jackson

There's a place in your heart.

And I know that it is love,

And this place could be much.

Brighter than tomorrow,

And if you really try.

You'll find there's no need to cry.

In this place you'll feel.

There's no hurt or sorrow.

Er bestaat een plek in je hart.

En ik weet dat het liefde is.

En deze plek zou zo veel.

Helderder kunnen zijn dan 
morgen.

En als je het echt probeert. 

Zul je merken dat het niet nodig 
is om te huilen.

Op deze plek zul je voelen.

Dat er geen pijn of zorgen 
bestaan.
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Heal the world 
Michael Jackson

There are ways to get there.

If you care enough for the living.

Make a little space.

Make a better place.

Er zijn manieren om daar te 
komen.

Als je genoeg geeft om de 
levenden.

Maak een beetje ruimte.

Maak een betere plek.

Heal the world 
Michael Jackson

Heal the world.

Make it a better place.

For you and for me.

And the entire human race.

There are people dying.

If you care enough for the living.

Make it a better place.

For you and for me.

Genees de wereld.

Maak er een betere plek van.

Voor jou en voor mij.

En voor het hele menselijk ras.

Er sterven mensen.

Als je genoeg geeft om de 
levenden.

Maak er dan een betere plek van.

Voor jou en voor mij.
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Heal the world 
Michael Jackson

If you want to know why.

There's a love that cannot lie.

Love is strong.

It only cares of joyful giving.

If we try we shall see.

In this bliss we cannot feel.

Fear of dread.

We stop existing and start living.

Als je wil weten waarom.

Er een liefde bestaat die niet 
kan liegen.

Liefde is sterk.

Het zorgt alleen om vreugdevol 
te geven.

Als we het proberen zullen we 
zien.

In deze zegening kunnen we 
geen.

Angst of verschrikking voelen.

We houden op met bestaan en 
beginnen met leven.

Heal the world 
Michael Jackson

Then it feels that always.

Love's enough for us growing.

Make a better world.

Make a better world.

Dan voel je dat altijd.

Liefde genoeg is voor ons om te 
groeien.

Maak een betere wereld.

Maak een betere wereld.
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Heal the world 
Michael Jackson

Heal the world.

Make it a better place.

For you and for me.

And the entire human race.

There are people dying.

If you care enough for the living.

Make a better place for you and 
for me.

Genees de wereld.

Maak er een betere plek van.

Voor jou en voor mij.

En voor het hele menselijk ras.

Er sterven mensen.

Als je genoeg geeft om de 
levenden.

Maak er dan een betere plek van 
voor jou en voor mij.

Heal the world 
Michael Jackson

And the dream we were 
conceived in.

Will reveal a joyful face.

And the world we once believed 
in.

Will shine again in grace.

Then why do we keep strangling 
life.

Wound this earth, crucify its soul.

Though it's plain to see.

This world is heavenly.

Be god's glow.

En de droom waar we in 
geloofden.

Zal een vreugdevol gezicht 
onthullen.

En de wereld waar we eens in 
geloofden.

Zal weer stralen door genade.

Waarom blijven we dan 
vechten met het leven.

Deze aarde verwonden, haar 
ziel kruisigen.

Hoewel het duidelijk te zien is.

Dat deze wereld hemels is.

Wees Gods gloed .
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Heal the world 
Michael Jackson

We could fly so high.

Let our spirits never die.

In my heart I feel you are all my 
brothers.

Create a world with no fear.

Together we’ll cry happy tears.

See the nations turn their. 
swords into plowshares

We zouden zo hoog kunnen 
vliegen.

Laat onze geesten nooit sterven.

In mijn hart voel ik dat jullie 
allemaal mijn broers zijn.

Schep een wereld zonder angst.

Samen huilen we vreugdetranen.

Zie hoe de volken hun zwaarden 
omsmeden in ploegscharen.

Heal the world 
Michael Jackson

We could really get there.

If you cared enough for the 
living.

Make a little space.

To make a better place.

We zouden dat echt kunnen 
bereiken.

Als je genoeg geeft om de 
levenden.

Maak een beetje ruimte.

Om een beter plek te maken.



12-2-2017

50

Heal the world 
Michael Jackson

Heal the world.

Make it a better place.

For you and for me.

And the entire human race.

There are people dying. 

If you care enough for the living.

Make a better place for you and 
for me.

Genees de wereld.

Maak er een betere plek van.

Voor jou en voor mij.

En voor het hele menselijk ras.

Er sterven mensen.

Als je genoeg geeft om de 
levenden.

Maak er dan een betere plek van 
voor jou en voor mij.

Heal the world 
Michael Jackson

Heal the world.

Make it a better place.

For you and for me.

And the entire human race.

There are people dying.

If you care enough for the living.

Make a better place for you and 
for me.

You and for me.

Genees de wereld.

Maak er een betere plek van.

Voor jou en voor mij.

En voor het hele menselijk ras.

Er sterven mensen.

Als je genoeg geeft om de 
levenden.

Maak er dan een betere plek van.

Voor jou en voor mij.
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Heal the world 
Michael Jackson

Heal the world.

Make it a better place.

For you and for me.

And the entire human race.

There are people dying.

If you care enough for the living.

Make a better place for you and 
for me.

Genees de wereld.

Maak er een betere plek van.

Voor jou en voor mij.

En voor het hele menselijk ras.

Er sterven mensen.

Als je genoeg geeft om de 
levenden.

Maak er dan een betere plek van 
voor jou en voor mij.

Uitzending en zegen
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Thank you for the music
Abba


