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MAANDAG 4 JULI
DAG 1.

HARD GAAN

4

LIEDJES
Dagopening
f Openingslied: Wie wil leven moet zich geven p. 69
f Taizélied: Iedere nacht p. 80
f Slotlied: Walk in the light p. 66

Dagsluiting
f Openingslied: Jesus Christ you are my life p. 51
f Taizélied: Bonum est confidere p. 75

BIJBELTEKST VOOR VANDAAG

Filippenzen 3, 5-11: ‘Vroeger was ik een vervolger maar nu wil ik
Christus kennen, dat gaat alles te boven’
Ik kom uit het volk van Israël, en ik hoor bij de stam Benjamin. Ik
kom uit een echte Hebreeuwse familie. Ik ben besneden toen ik
acht dagen oud was. Ik hield me aan de wet, en volgde de uitleg
van de farizeeën. Ik heb mijn best gedaan om de christenen te
vervolgen. Ik deed precies wat je volgens de Joodse wet moet
doen om een goed mens te zijn. Vroeger dacht ik dat ik een goed
mens was. Maar nu weet ik dat het verkeerd is om zo te denken.
Sterker nog: er is geen enkele reden om op mezelf te vertrouwen.
Want het gaat om Christus, mijn Heer. Het enige wat ik wil, is
bij Christus horen. Het gaat om Christus. Daarom heb ik al het
andere opgegeven. Alles wat ik vroeger zo belangrijk vond, vind ik
nu totaal waardeloos.
Ik kan van mezelf geen goed mens maken door me aan de Joodse
wet te houden. Nee, God ziet mij als een goed mens omdat ik
geloof. Doordat ik geloof in Christus, mag ik bij Christus horen,
en zal ik gered worden. Ik wil Christus van dichtbij kennen. Ik wil
sterven, net als hij, en zo één met hem worden in het lijden. Ik hoop
dat ik dan ook de kracht zal voelen waarmee God Christus uit de
dood liet opstaan.
Ja, ik hoop dat God ook mij uit de dood zal laten opstaan.
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VRAGEN OM BIJ STIL TE STAAN
Z Waar ga jij hard voor, soms 200 procent? Waar verlies jij je
helemaal in?

Z Wat heb je moeten achterlaten om volop voor je passie te gaan?
Z Helpt het geloof je om keuzes te maken? Kan je daarvan een
voorbeeld geven?

OCHTENDGEBED
Lieve God
Graag wil ik U danken
voor al mijn talenten.
Dankjewel dat ik voor
mijn passies mag leven.
Soms ga ik echter
te veel in mijn passies op.
Leer mij om mezelf niet voorbij te lopen
en te durven kiezen voor
wat mij echt aan het hart ligt.
Help mij mijn talenten in te zetten
om niet alleen mezelf,
maar ook anderen gelukkig te maken.
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DINSDAG 5 JULI
DAG 2.

STIL STAAN

8

LIEDJES
Dagopening
f Openingslied: Here I am, Lord p. 47
f Taizélied: Behüte mich, Gott p. 73
f Slotlied: Be not afraid p. 33

Dagsluiting
f Openingslied: Jij die bent p. 52
f Taizélied: Als alles duister is (dans nog obsucrités) p. 77

BIJBELTEKST VOOR VANDAAG

2 Korinthiërs 12, 5-10: ‘De doorn in mijn vlees’
Ik ben trots op wat die man heeft meegemaakt. Ik kan ook zeggen:
op wat ik heb meegemaakt. Dat zou niet gek zijn, want het is
de waarheid. Ik ben die man. Maar ik wil niet opscheppen over
mezelf. Behalve dan over het lijden dat ik meemaak als dienaar
van Christus. Jullie moeten respect voor mij hebben om mijn
werk: om mijn woorden en mijn daden. Maar jullie moeten mij niet
extra waarderen om mijn bijzondere ervaringen. God geeft mij die
bijzondere ervaringen. Maar hij zorgt er ook voor dat ik niet trots
wordt, en dat ik mezelf niet beter ga vinden dan anderen. Daarom
heb ik die pijn in mijn lichaam gekregen waar ik zo veel last van
heb. Het is alsof een dienaar van Satan mij mishandelt. Drie keer
heb ik de Heer gesmeekt om mijn pijn weg te nemen. Zijn antwoord
was: ‘Je hebt genoeg aan mijn genade, want mijn kracht openbaart
zich juist ten volle wanneer iemand zwak is.’ Dus laat ik me veel
liever voorstaan op mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus
in mij komt wonen. Daarom schep ik vreugde in mijn zwakheden, in
beledigingen, nood, vervolging en ellende die ik onderga omwille
van Christus. In mijn zwakheid ben ik sterk.
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VRAGEN OM BIJ STIL TE STAAN
Z Hoe gaat het met jou?
Z Welke verschillen zijn er tussen hoe je je toont en hoe je je voelt?
Z Wat heeft jou al eens doen struikelen/vallen? Wat neem je
daaruit mee?

Z Bij wie kun je dat verhaal dan kwijt? Spreek je ook met God
daarover?

OCHTENDGEBED
Lieve God
Overal waar ik kom, moet ik perfect zijn:
op school, in mijn hobby’s, bij mijn vrienden.
De lat ligt hoog.
Ik wil graag goed doen,
maar het lukt niet altijd.
Soms weet ik het allemaal niet meer.
Help mij
om ook op die momenten
mezelf te tonen.
Stuur mensen op mijn pad
om mij te steunen,
wanneer het minder goed gaat.
Leer mij dat ik niet alles
perfect of alleen moet doen.
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WOENSDAG 6 JULI
DAG 3.

GODS GESCHENK!

12

LIEDJES
Dagopening
f Openingslied: Alles begon met God p. 30
f Taizélied: Bless the Lord p. 74
f Slotlied: Vrede is onze weg p. 65

Dagsluiting
f Openingslied: Heer, U bent mijn leven p. 44
f Taizélied: Cantarei ao Senhor p. 77

BIJBELTEKST VOOR VANDAAG

1 Korinthiërs 15, 9-10: ‘Door de genade van God ben ik wie ik ben..’
Vroeger was ik een waardeloos mens want ik vervolgde de
christenen. Daarom ben ik ook de onbelangrijkste van alle
apostelen. Ik ben het niet waard om een apostel te zijn!
Maar God was goed voor mij. Hij liet mij zijn dienaar worden. Ik
heb heel hard gewerkt, veel harder dan alle andere apostelen. En
mijn werk is niet voor niets geweest, want veel mensen zijn gaan
geloven. Dat was natuurlijk niet mijn werk, maar Gods werk. Want
al mijn werk is te danken aan Gods goedheid.
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VRAGEN OM BIJ STIL TE STAAN
Z Waarvoor ben jij in je leven allemaal dankbaar?
Z Ben jij een geschenk voor iemand anders?
Z God ziet je graag, zomaar, altijd!! Wat doet dit met jou?

OCHTENDGEBED
Lieve God
Er is in mijn leven zoveel om dankbaar voor te zijn:
dankbaar voor mijn vrienden, de mooie natuur,
dankbaar voor alle fijne momenten.
U ziet mij graag.
Leer mij op dezelfde manier beminnen
en een cadeau te zijn
voor mijn ouders, familie en vrienden,
maar ook voor de mensen die ik minder graag heb.
Help mij deze heuse opdracht te volbrengen
en zo mee te bouwen aan Uw droom voor onze wereld.
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DONDERDAG 7 JULI
DAG 4.

STEEK JE HAND
MAAR UIT!
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LIEDJES
Dagopening
f Openingslied: Hef uw handen op naar Hem p. 46
f Taizélied: I am sure I shall see p. 79
f Slotlied: Handen gevraagd p. 43

Dagsluiting
f Openingslied: Kom, leg je hand in mijn hand p. 54
f Taizélied: Ubi Caritas p. 83

BIJBELTEKST VOOR VANDAAG

2 Korinthiërs 9, 6-9: ‘God houdt van een blijmoedige gever’
Denk eraan: Iemand die weinig zaait, zal ook weinig oogsten.
Iemand die veel zaait, zal ook veel oogsten. Iedereen moet voor
zichzelf besluiten hoeveel hij wil geven. Je moet van harte geven,
en niet omdat het verplicht is. Want God houdt van mensen die
met vreugde geven.
God heeft de macht om jullie al het goede te schenken. Hij kan
jullie alles geven wat je nodig hebt. Zelfs zoveel dat jullie altijd
meer dan genoeg hebben, en veel overhouden om andere mensen
te steunen.
Zo staat het ook in de heilige boeken: «Ze geven veel aan arme
mensen. Altijd blijven ze het goede doen.»
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VRAGEN OM BIJ STIL TE STAAN
Z Wat je geeft, krijg je op één of andere manier terug.
Heb je hier ervaring mee?

Z Durf jij je eigen hand uitsteken om geholpen te worden?
Z Welke ontmoetingen hebben je pad al gekruist waardoor je
gegroeid bent?

OCHTENDGEBED
Lieve God
Hoewel het me meestal lukt om overeind te blijven,
val ik soms en dan schaam ik me.
Ik probeer dan snel recht te krabbelen,
of ik blijf even liggen in de hoop
dat niemand het opmerkt.
Leer mij te beseffen
dat niet oké ook oké is,
dat ik gerust mijn hand mag uitsteken,
dat iemand me wel zal recht trekken.
Dan sta ik stevig op mijn benen.
Dan kan ik ook anderen recht trekken
en Uw liefde doorgeven.
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VRIJDAG 8 JULI
DAG 5.

HART ZIJN

20

LIEDJES
Dagopening
f Openingslied: De kracht p. 37
f Taizélied: Bendigo al Señor p. 73
f Slotlied: Geest van God, Adem van leven p. 42

Dagsluiting
f Openingslied: Heer, uw licht en uw liefde schijnen p. 45
f Taizélied: In de Heer vind ik heel mijn sterkte p. 81

BIJBELTEKST VOOR VANDAAG

2 Korinthiërs 4, 7- 12: ‘Wij dragen een schat’
Het goede nieuws is een kostbare schat. En ik ben de breekbare
kruik waar die schat in bewaard wordt. Dat is goed. Want daardoor
is het duidelijk dat de enorme kracht van het goede nieuws niet
van mij komt, maar van God.
Ik moet lijden, maar ik verlies de moed niet.
Ik leef in onzekerheid, maar ik blijf op God vertrouwen.
Ik word door mensen vervolgd, maar God laat mij nooit in de steek.
Ik word door mensen geslagen, maar ze doden mij niet.
Ik moet lijden, mijn leven lang, net zoals Jezus moest lijden en
sterven.
Voortdurend wordt mijn leven beheerst door de dood, omdat
ik Jezus dien. Zo gebruikt God mij om te laten zien dat Jezus is
opgestaan uit de dood. Want doordat ik het lijden volhoud, maak
ik zichtbaar dat Jezus leeft. In mijn leven is dus de dood aan het
werk. Maar daardoor is voor jullie het nieuwe leven gekomen.
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VRAGEN OM BIJ STIL TE STAAN
Z Wanneer was je laatst trots op iets dat je deed en dat je eerst
niet dacht te kunnen?

Z Wat heeft ervoor gezorgd dat je toch de stap hebt durven
zetten?

Z Voel jij ook een vuur branden in je hart waardoor je kan blijven
geloven in het goede?

Z Kan het geloof jou de kracht geven om te blijven beminnen en
je in te zetten?

OCHTENDGEBED
Lieve God
Soms twijfel ik,
heb ik angst,
word ik teleurgesteld.
Toch voel ik een vuur branden in mezelf
en kan ik soms stiekem trots zijn
dat iets me toch gelukt is.
Dan voel ik een grote kracht
die me steunt en voortstuwt.
Help mij
om moeilijke stappen te zetten,
om het vuur in mezelf brandend te houden.
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ZATERDAG 9 JULI
DAG 6.

WAAR JE HART
VAN OVERLOOPT...

24

LIEDJES
Dagopening
f Openingslied: Door de wereld gaat een woord p. 39
f Taizélied: God is vol liefde p. 78
f Slotlied: Voel je er iets voor p. 64

BIJBELTEKST VOOR VANDAAG

Filippenzen4, 1 b. 4-8: ‘bij alle mensen bekend’
Jullie moeten blij zijn, omdat jullie bij de Heer horen. Ik zeg het nog
eens: Wees altijd blij. Laat iedereen merken dat jullie vriendelijk
zijn. En bedenk goed: de Heer is dicht bij ons.
Maak je geen zorgen, maar vraag God alles wat je nodig hebt. Bid
tot God, wat er ook gebeurt. En dank hem altijd.
Dan zal God zijn vrede aan jullie geven. Dat is een vrede die
geen mens ooit gekend heeft. Die vrede zal jullie gevoel en jullie
gedachten beschermen tegen al het kwaad. Want jullie horen bij
Jezus Christus.
Vrienden, tot slot wil ik zeggen waar jullie je mee bezig moeten
houden. Houd je bezig met alles wat waar is, alles wat respect
verdient, alles wat goed is en zuiver, alles wat het waard is om van
te houden en alles wat eer verdient. Dat betekent in het kort: doe
wat goed is en waarvoor je respect krijgt.

25

VRAGEN OM BIJ STIL TE STAAN
Z Welke schat draag jij in je aarden pot na dit Pluskamp?
Z Wat/wie heeft je geraakt deze week en kan een hulp zijn bij
moeilijke momenten?

Z Hoe ga je met anderen delen wat je hier hebt ontdekt?

OCHTENDGEBED
Lieve God
Dank U voor de voorbije week.
We hebben nieuwe mensen leren kennen,
oude bekenden nog beter leren kennen.
We hebben U mogen ontmoeten.
We kunnen voor onze passies gaan,
als we onszelf en de mensen rondom ons maar niet vergeten.
Onszelf tonen mag ook in moeilijke momenten.
U ziet ons graag.
Niet oké is ook oké.
Laten we onze hand uitsteken om te helpen,
of omdat we zelf hulp nodig hebben.
Er leeft een grote kracht in ons.
Help ons deze pluservaringen niet te vergeten,
zodat we van dit kamp liefde mogen meenemen
om door te geven in ons dagelijks leven.
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PLUSKAMP
LIEDJES

28

ALLELUIA

29

ALLES BEGON MET GOD

30

ALS HET BROOD DAT WIJ DELEN

31

AMOR, AMOR
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EN TODO AMAR Y SERVIR
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GAUDEAMUS HODIE

41

GEEST VAN GOD, ADEM VAN LEVEN

42

HANDEN GEVRAAGD

43

HEER, U BENT MIJN LEVEN

44

HEER, UW LICHT EN UW LIEFDE SCHIJNEN

45

HEF UW HANDEN OP NAAR HEM
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Here I am, Lord
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HOSANNA ITALIEN

48

I LOVE THE FATHER

49

I REJOICED

50

JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE

51

JIJ DIE BENT

52

KOM, LAAT ONS VIEREN

53

KOM, LEG JE HAND IN MIJN HAND

54

KUM BA YAH

55

LAUDATO SI (1)

2 Halleluja, voor licht en schemerdonker,

6

		
Halleluja, voor dagen en voor nachten,		
Halleluja, voor alle jaargetijden. 			
Halleluja, hoe groot en goed zijt Gij, Heer! 		

Halleluja, want Gij, Heer, schiep de mensen
Halleluja, zij beelden uit : uw liefde,
Halleluja, voor ieder volk op aarde,
Halleluja, hoe groot en goed zijt Gij, Heer!

3 Halleluja, voor wolken, wind en regen,		

7

Halleluja, Gijzelf zijt mens geworden,
Halleluja, voor Jezus, onze Broeder,
Halleluja, zijn Naam mogen wij dragen,
Halleluja, hoe groot en goed zijt Gij, Heer!

Halleluja, voor bronnen die ontspringen,		
Halleluja, voor velden vol van koren, 		
Halleluja, hoe groot en goed zijt Gij, Heer! 		

4 Halleluja, voor al uw hoge bergen,		

8

Halleluja, Hij heeft tot ons gesproken,
Halleluja, Hij is voor ons gestorven,
Halleluja, om ons is Hij verrezen,
Halleluja, hoe groot en goed zijt Gij, Heer.

Halleluja, voor weiden, bossen, dalen,		
Halleluja, voor schaduwrijke bomen, 		
Halleluja, hoe groot en goed zijt Gij, Heer! 		

5 Halleluja, de vogels laat Gij zingen,

Halleluja,de vissen laat Gij spelen,
Halleluja, voor alle, alle dieren,
Halleluja, hoe groot en goed zijt Gij, Heer!
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LAUDATO SI (2)

57

NEEM MIJ AAN ZOALS IK BEN

58

NKEMBO

59

SAMEN OP WEG

60

STEM DIE ONS ROEPT

61

UW WOORD, HEER, HEEFT EEN WOND’RE KRACHT

62

63

VOEL JE ER IETS VOOR
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WIE WIL LEVEN MOET ZICH GEVEN
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WIJ GAAN WEER VERDER

70

71

TAIZE
LIEDJES

72

BEHUTE MICH, GOTT

BENDIGO AL SENOR

73

BLEIBET HIER

BLESS THE LORD

74

BOG JEST MILOSCIA

BONUM EST CONFIDERE

75

C’EST TOI MA LAMPE, SEIGNEUR

76

CANTAREI AO SENHOR

DANS NOS OBSCURITES

77

DONA LA PACE SIGNORE

GOD IS VOL LIEFDE

78

I AM SURE I SHALL SEE

79

IEDERE NACHT VERLANG IK

80

IL SIGNORE TI RISTORA

IN DE HEER VIND IK HEEL MIJN STERKTE

81

IN MANUS TUAS PATER

LAUDATO OMNES GENTES

82

UBI CARITAS

83

KAMPVUUR
LIEDJES

84

ALLE KLEUREN - K3
(Ref)
Afrika tot in Amerika
Van op de Himalaya
tot in de woestijn
Afrika tot in Amerika
Ja, wij zijn zoveel mooier
als we samen zijn

Niemand op straat spreekt je
aan, ziet je staan
Waarom doen mensen
elkaar toch zo'n pijn
Zou het niet beter zijn als wij
voortaan
Verdraagzaam zijn,
verdraagzaam zijn

Reik je hand naar me uit,
leg ze in de mijne
En laat ons dromen
van betere tijden
Is je huid donkerder
of bleker dan de mijne
Laat ons proberen elkaar
niet te vermijden
Niemand op straat spreekt je
aan, ziet je staan
Waarom doen mensen
elkaar toch zo'n pijn
Zou het niet beter zijn
als wij voortaan
Verdraagzaam zijn,
verdraagzaam zijn

Ref.
Hand in hand!
Oog in oog!
Alle kleuren van de
regenboog!(3x)
Als wij nu hand in hand
samen gaan staan
Kinderen onder de zon 1 voor 1
Dan is de hemel op aarde
voortaan
Van iedereen, van iedereen
Van Afrika tot in Amerika
Ref 2x

Ref
Hand in hand!
Oog in oog!
Alle kleuren van de regenboog!

Hand in hand!
Oog in oog!
Alle kleuren van de regenboog!
Hand in hand!
Oog in oog!
Alle kleuren van de regenboog!
Alle kleuren van de regenboog!

De planeet waar je woont
als ze soms te grauw is
Laat ons beloven samen
te gaan leven
Waar het niks uitmaakt of men
purper, groen of blauw is
Want voor ons 3'tjes
is het om het even
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ALTIJD - GERT VERHULST
Ik loop bij jou de deur niet plat
’t Is jouw verjaardag die ik vergat
Ik hang niet tien keer aan de lijn
Maar als het moet zal ik er zijn
Ik ga niet vaak met jou op pad
Maar geloof me dat is niet omdat…
Ik jou vergeet, dat is maar schijn
Want als het moet zal ik er zijn
(Ref)
Altijd, altijd, altijd gaan de deuren van m’n hart weer voor je open
Altijd, altijd, altijd zal de liefde tussen ons de muren slopen
Zijn je zorgen nog zo groot of klein
Als het moet zal ik er voor je zijn
Ik appte niet altijd terug
Ik lees het wel, maar veel te vlug
Ik droog je tranen, draag je pijn
En als het moet zal ik er zijn
Ik vroeg je niet voor ieder feest
Maar toch als jij er bent geweest
Voel ik me beter, is het fijn
Dus als het moet zal ik er zijn
Ref.
Ben je soms onzeker, spoken spoken door je hoofd
Zet je zorgen maar gerust opzij
Jij zit eeuwig in m’n hart, als jij me maar beloofd
Dat jij er ook altijd zal zijn voor mij
Ref 2x
Zijn je zorgen nog zo groot of klein
Als het moet zal ik er voor je zijn
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BROODNODIG - KAPITEIN WINOKIO
Ik heb jou nodig.
Ik heb jou nodig.
Ik heb jou brood-broodnodig.
Ik ben geen bakker,
maar wel klaarwakker.
Ik heb jou brood-broodnodig.
Wat doe je als het brood op is?
Is dat niet een beetje raar?
Wat doe je als het brood op is?
Gelukkig hebben wij elkaar!
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CAN YOU FEEL THE LOVE TONIGHT
There’s a calm surrender
To the rush of day,
When the heat of a rolling wind
Can’t be turned away
An enchanted moment,
And it sees me through
It’s enough for this restless warrior
Just to be with you
And can you feel the love tonight?
It is where we are
It’s enough for this wide-eyed wanderer
That we got this far
And can you feel the love tonight,
How it’s laid to rest?
It’s enough to make kings and vagabonds
Believe the very best
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COUNTRY ROADS

72

89

DE MARIE LOUISE
(Ref.) De Marie-Louise danst op en neer
Ze gaat dwars door de woeste orkaan
En de huilende wind gaat weer wild tekeer
Maar de Marie-Louise zal nooit vergaan
We werpen de netten van ‘s morgens tot ‘s avonds
Een magere vangst, maar je werkt als een beest
Nog twee dagen dan de veilige haven
Dan gaan we aan wal en vieren we feest
Ref.
De ouwe brengt ons wel naar veilige oorden
De meester na God, kapitein van z’n schuit
Hij houdt steeds de koers, verliest nooit het noorden
Al ligt ie soms dronken in z’n kajuit
Ref.
Je valt in je kooi, je voelt je geborgen
Er knaagt iets in jou en je denkt weer aan thuis
Je vraagt je weer af, wie zal voor ze zorgen
Als ‘t schip vergaat met man en muis
Ref. 2x

90

DE WERELD DRAAIT VOOR JOU - NIELS DB
Kijkend over grenzen heen
Daar zag ik hoe voor jou de
zon verdween en
Oooooh
Daar aan de overkant

Langzaam kom je dichterbij
Je was de weg heel even kwijt
Maar ooooh
We staan nu aan de overkant
Als je even kijkt om je heen
Zie de dagen veranderen
Alles wordt weer goed
Net zoals vroeger
Alles wordt weer goed

Dromen van een andere tijd
Geen zin meer in de realiteit en
Oooooh
Daar aan de overkant

Ref.

Als je even kijkt om je heen
Zie de dagen veranderen
Alles wordt weer goed
Net zoals vroeger
Alles wordt weer goed

De wereld draait voor
jou, jou, jou
De wereld draait voor
jou, jou, jou
De wereld draait voor
jou, jou, jou
Draait voor iedereen

(Ref.) De wereld draait voor jou
Draait voor iedereen
De wereld draait voor jou
Draait voor iedereen

De wereld draait voor jou
Draait voor iedereen
De wereld draait voor jou
Draait voor iedereen

Er is geen plaats
tussen
de sterren
Waar je heen kan gaan
De maan is niet meer vrij
De wereld draait voor jou
Draait voor iedereen

Er is geen plaats
tussen de sterren
Waar je heen kan gaan
De maan is niet meer vrij
De wereld draait voor
jou, jou, jou
De wereld draait voor
jou, jou, jou
De wereld draait voor jou

Lopend over water heen
Kom ik naar je toe
We worden samen één
Oooooh
Daar aan de overkant
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DIT IS WAT MIJN MAMA ZEI - METEJOOR
Soms zijn er van die dagen
Dat ik het even niet meer weet
Maar als mensen erom vragen
Dan is alles weer ok
Nee, je hoort me
niet meer zeuren
Dat heb ik van haar geleerd
Dus ik open nieuwe deuren
En leer elke dag steeds meer
En ze fluistert keer op keer
Dit is wat mijn mama zei
(Ref.) Wees niet bang nee
Je mag fouten maken
Geen probleem
Mocht je de weg kwijtraken
Neem me mee
Je weet al lang
Jij bent nooit alleen
Dit is wat mijn mama zei
Dus ik schreeuw het
van de daken
Voor ik het weer vergeet
Dat ik me geen zorgen hoef te
maken
Over wat ik nog niet weet
En m’n eigen leven leef
Dit is wat mijn mama zei
Ref.

Hou mijn hand vast
Ik zal er altijd zijn
En Als het jou past
Hou ik je dicht bij mij
Dus ga nu maar, schat
Je weet al lang
Je bent nooit alleen
Nee, nooit alleen
Denk aan anderen
Maar verander niet
Reis naar landen
Waar je ‘t leven ziet
Doe iets anders
Schrijf je eigen lied
Dit is wat mijn mama zei
Ref.
Hou mijn hand vast
Ik zal er altijd zijn
En Als het jou past
Hou ik je dicht bij mij
Dus ga nu maar, schat
Je weet al lang
Je bent nooit alleen
Nee, Nooit alleen
Denk aan anderen
Maar verander niet
Reis naar landen
Waar je ‘t leven ziet
Doe iets anders
Schrijf je eigen lied
Dit is wat mijn mama zei
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HET IS EEN NACHT

77
93

IK HOU VAN U

81
94

IN DE STILLE KEMPEN
In de stille Kempen, op de purp’ren hei,
Staat een eenzaam huisje, met een berk erbij.
Op een zomeravond, in gedroom alleen,
Kwam ik, ongeweten, langs dit huisje heen.
Hoe schoon nog de wereld, de zomerse hei,
Dat is hier op aarde de hemel voor mij !
Hoe schoon nog de wereld, de zomerse hei,
Dat is hier op aarde de hemel voor mij !
In het eenzaam huisje, zat een meisje, ach !
Lijk ik nergens anders, ooit een meisje zag !
Door het venster keek ze, mij verlegen aan,
Schoof ‘t gordijntje toe en is maar opgestaan.
Hoe schoon nog de wereld ...
Maar wat heeft de liefde, ook hier niet verricht !
Want ze schuift ‘t gordijntje, nooit nog voor mij dicht!
Door het open venster, dat men vroeger sloot,
Lach ik naar ons kindje, op haar moeders schoot.
Hoe schoon nog de wereld ...
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KOM VAN DAT DAK AF
Hé, Hé, Hé,

Ref.

(Ref.)
Kom van dat dak af, ‘k
waarschuw niet meer,
Neh, neh, neh, neh, neh, neh,
van dat dak af,
‘K waarschuw niet meer,
Kom van dat dak af,
dat was de laatste keer.

Janne Janssen zijn vrouwe,
was een koordanseres,
Maar bij gebrek aan een touwe,
klom ze op het bordes,
Het eten werd koud
en Janne Jansen werd heet,
En in de straat weerklonk
zijn kreet:

Janne Janssen zijn vrouw,
was een koorddanseres,
Maar bij gebrek aan een touw,
klom ze op het bordes,
Het eten werd koud
en Janne Jansen werd heet,
En in de straat weerklonk
zijn kreet:

Ref.
Komme van dat dak af, ‘k
waarschuw niet meer,
Neh, neh, neh, neh, neh, neh,
van dat dak af,
‘K waarschuw niet meer,
Kom van dat dak af,
dat was de laatste keer.
Jeah, van dat dak af,
hohohohoheh, van dat dak af,
Van dat dak af,
hé kom van dat dak af!
Van dat dak af,
‘k waarschuw niet meer!

Ref.
Janne Jansen werd kwaad
en zei je aan is de boot,
Kom van dat dak af
of je gaat in de goote,
Maar zijn vrouw schrok zich
wild en was ten einde raad,
Weerklonk het in de straat:

96

LET IT BE

84
97

LOVE SHINE A LIGHT
Love shine a light in every
corner of my heart
Let the love light carry, let the
love light carry
Light up the magic in every
little part
Let our love shine a light in
every corner of our hearts
Love shine a light in every
corner of my dreams
Let the love light carry, let the
love light carry
Like the mighty river, flowing
from the stream
Let our love shine a light in
every corner of my dreams

And we’re all gonna shine a
light together
All shine a light to light the way
Brothers and sisters, in every
little part
Let our love shine a light, in
every corner of our hearts
And we’re all gonna shine a
light together
All shine a light to light the way
Brothers and sisters, in every
little part
Let our love shine a light in
every corner of our hearts
Shine a light in every corner of
our hearts

And we’re all gonna shine a
light together
All shine a light to light the way
Brothers and sisters, in every
little part
Let our love shine a light in
every corner of our hearts
Love shine a light in every
corner of the world
Let the love light carry, let the
love light carry
Light up the magic, for every
boy and girl
Let our love shine a light in
every corner of the world
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MEGA MINDY
Liefste dagboek,
ik draag veel geheimen met me
mee,
ik ben verliefd op Toby,
daarvan heeft hij geen idee.
Opa is een uitvinder,
de beste die ik ken,
dat weet niemand,
en niemand weet dat ik mega
mindy ben.

Mijn allerliefste oma heeft een
winkeltje met snoep.
Migraine dat is mijn baas,
door hem draait alles in de
soep
Hij is de commissaris, vindt
zichzelf een top agent,
maar hij is de allergrootste
kluns, die ik ooit heb gekend.
Ref.

(Ref.)
Ik ben mega mindy, mega
mindy,
ben een echte superheld,
die elke boef op aarde velt.
Ik ben mega mindy, mega
mindy,
tegen onrecht, tegen kwaad,
mega mindy staat paraat.

Liefste dagboek, komt er ooit
een dag dat Toby weet,
dat ik niet alleen mieke, maar
ook mega mindy heet.
Dan pas weet ik zeker, dat hij
voor mij wil gaan,
Wat heb ik aan een droomprins,
die mij niet eens ziet staan.
Ref 3x
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NOOIT ECHT ZOMER ZONDER JOU
Wie had er ooit durven dromen
Toen alles lang geleden
pas begon
Dat er nog zoveel zomers
zouden komen
En ik nog steeds mag zingen
in de zon
Ik heb nu heel wat jaartjes
op de teller
En het leven ging voor mij
soms wat te hard
En al draait de wereld
elke dag wat sneller
Dat is niet wat ik voel
in mijn hart
(Ref.) Ik voel me in de zomer
van m’n leven
En dat dank ik helemaal
aan jou
Want jij hebt mij
dit gevoel gegeven
Dus is het nooit
echt zomer zonder jou

De vrijheid die ik
altijd heb gekregen
Daar ben ik jou mijn lief
zo dankbaar voor
Ik raasde door en
jij hield mij niet tegen
Toch bleef ik dankzij jou
op het juiste spoor
Ref.
Zelfs nu kan ik in je ogen lezen
Als die zomer ooit
voorbij zal gaan
Hoef ik herfst en winter
niet te vrezen
Want ook dan zal jij
naast mij staan
Ref. 2x
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LAAT DE ZON IN JE HART
Een lach een goed
een blij gezicht
Een vogel zweevend
naar het licht
Ooh het lijkt zo gewoon
Maar het is toch bijzonder

En ben je soms niet
goed gezind
Denk aan de glimlach
van een kind
Ja dat maakt je weer blij
Ja dat maakt je weer vrolijk

Een kind dat lacht
en naar je zwaait
De wind die door
de bomen waait
Ooh het lijkt zo gewoon
Maar het is toch een wonder

Het leven gaat zo snel voorbij
Dat geld voor jou maar ook
voor mij
Ref.
Ben je niet gelukkig
Heb je soms verdriet
Denk dan aan de zon
En zing dit lied

Het leven gaat zo snel voorbij
Dat geld voor jou maar ook
voor mij
(Ref.)
Ooh laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt nog maar even

Ooh laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt nog maar even
Ooh laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt nog maar even

Ooh laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt nog maar even
Het strand de zee
de volle maan
De hemel waar de sterren staan
Ooh het lijkt zo gewoon
Maar het is toch bijzonder
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THE LION SLEEPS TONIGHT
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VROLIJKE VRIENDEN
Vrolijke vrolijke vrienden
Vrolijke vrienden dat zijn wij
Vrolijke vrolijke vrienden
Vrolijke vrienden dat zijn wij
Als wij samen gaan kamperen
Naar het bos of naar de hei
Dan klinkt het wel duizend
keren
Vrolijke vrienden dat zijn wij
Vrolijke vrolijke vrienden
Vrolijke vrienden dat zijn wij
Vrolijke vrolijke vrienden
Vrolijke vrienden dat zijn wij
‘S morgens komt de zon
ons wekken
En de vogels zingen blij
Wij gaan de natuur ontdekken
In de duinen bos en hei
Vrolijke vrolijke vrienden
Vrolijke vrienden dat zijn wij
Vrolijke vrolijke vrienden
Vrolijke vrienden dat zijn wij

Twee of drie koken het eten
Brengen lekkere dingen mee
Er is iets wat wij wel weten
Wie op kamp is eet voor twee
Vrolijke vrolijke vrienden
Vrolijke vrienden dat zijn wij
Vrolijke vrolijke vrienden
Vrolijke vrienden dat zijn wij
En gaat stil de avond komen
Zingen dansen wij bij t vuur
Tot wij in de tent gaan dromen
In het late late uur
Vrolijke vrolijke vrienden
Vrolijke vrienden dat zijn wij
Vrolijke vrolijke vrienden
Vrolijke vrienden dat zijn wij
Vrolijke vrolijke vrienden
Vrolijke vrienden dat zijn wij
Vrolijke vrolijke vrienden
Vrolijke vrienden dat zijn wij
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ZOUTELANDE
Niets is beter dan met jou de
kou trotseren
Er zijn mensen die naar warme
landen emigreren
Maar we hebben geen geld in
onze koude handen
Dus we gaan maar naar je
ouders in Zoutelande
In Zoutelande
(Ref.)
En dan zitten we hier in het
oude strandhuis
Wat je vertelt houdt
me nuchter en warm
Boven m’n hoofd
zie ik de grijze wolken
Ik ben blij dat je hier bent,
blij dat je hier bent
Wij zitten hier in
het gammele strandhuis
Maakte me toch al
nooit uit waar we waren
We verzuipen onszelf
in de drank van je vader
Ik ben blij dat je hier bent,
blij dat je hier bent
Niets is mooier dan
met jou het land doorkruisen
Op mistroostige plekken
je bij me te hebben
En te zien dat het goed is,
zien dat we bruisen
En met wodka en met bokking
tussen reddingsbanden

Ref.
Ik ben blij dat je hier bent
Ik ben blij dat je hier bent
Ik ben blij dat je hier bent
Ik ben blij dat je hier bent
En dan zitten we hier
in het oude strandhuis
Wat je vertelt houdt me
nuchter en warm
Boven m’n hoofd zie ik
de grijze wolken
Ik ben blij dat je hier bent,
blij dat je hier bent
Ik ben blij dat je hier bent
Ik ben blij dat je hier bent
Ik ben blij dat je hier bent
Wij zitten hier in
het gammele strandhuis
Maakte me toch al nooit
uit waar we waren
We verzuipen onszelf
in de drank van je vader
Ik ben blij dat je hier bent,
blij dat je hier bent
In Zoutelande
In Zoutelande
In Zoutelande
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