
Welkom + 

Open je hart, open je ziel van Spring 

Open je hart, Open je ziel 

Laat het leven in je lijf 

Open je hart, Open je ziel 

Ga niet op de vlucht maar blijf 

Breek die dagelijkse sleur 

Het avontuur staat voor de deur 

Open je hart 

Open je ziel 



De dagen kunnen moeilijk zijn 

De zon schijnt niet altijd 

Ieder mens heeft weleens pijn 

Is het geluk soms kwijt 

’t Is niet erg een traan te laten 

Te wenen van verdriet 

Als je in de donkere straten  

Het zonlicht nog maar ziet 

Refrein 

Als de wereld niet meer lacht 

Geloof me het is waar  

Net wanneer je het niet verwacht 

Staat er wel iemand klaar 

Ga niet voor je zorgen lopen 

Neem wat men je geeft  

Hou je beide ogen open 

Dan weet je dat je leeft 

Refrein 

Droog je tranen nu maar gauw 

Ik zal er voor je zijn 

Heb je zorgen 

Heb je kou  

Voel jij je maar zo klein 

Weet dan jij bent niet alleen 

En als je dat gelooft 

Wordt het nooit meer als voorheen 

De liefde nooit gedoofd 

Refrein 2x 



We maken het even stil 

We doen een kaarsje branden, 

’t wordt rustig in de kring, 

in hart en hoofd en handen, 

ik luister en ik zing. 

Het kaarsje in het midden, 

haar lichtje steekt ons aan, 

om eventjes te bidden 

en samen stil te staan. 

 

Evangelie uit Matteüs 5, 17-37: De volledige wet 

of naar vandaag vertaald : Leven vanuit je hart 

 

We maken drie kruisjes... 

 

Op een dag ging Jezus een berg op. Daar zei Hij tegen de 

mensen die Hem volgden: Denk niet dat Ik gekomen ben 

om de Wetten van Mozes, af te schaffen. Ik ben gekomen 

om ze volledig te maken. Wie de geboden onderhoudt en 

anderen leert hetzelfde te doen, zal groot genoemd worden 

in het rijk van God. Maar het is een kunst om beter te leven 

dan de wijze mannen die de wet strikt volgen. Een 

voorbeeld:  Als je samen rond Gods tafel wil vieren en daar 

schiet het je ineens te binnen dat je vriend iets tegen je 

heeft of boos op je is, laat dat vieren dan even. Ga eerst 

naar je vriend, maak het goed tussen jullie twee en kom 

dan terug naar de tafel van God.  



En nog meer: Als je rechteroog je doet struikelen, ruk het 

dan uit en gooi het weg. En als je rechterhand foute dingen 

doet, hak haar dan af en gooi haar weg.  

Je ja moet ja zijn en je neen, neen. Tot zover. 

 

Woordje 

 

 

 

 

 

 

 Samen bidden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wie wil jij een hart onder de riem steken?  

Voor die persoon mag je een hartje komen planten. 

 

Want ik heb jou in mijn hart 

Ja, ‘k heb jou in mijn hart 

Van nu af aan 

Zal ik steeds bij je zijn 

‘k Heb jou in mijn hart 

Dat is voortaan een feit 

Ik heb jou hier in mijn hart 

Altijd 

 

Samen danken 

Hier aan deze tafel 

willen we alles samenleggen 

wat we deze week hebben beleefd. 

Waar ben jij blij om geweest deze week? 

Waar had je het moeilijk mee? 

Wat heeft je getroost? 

Waar ben jij dankbaar voor? 

Rond deze tafel willen we ook blij en dankbaar zijn 

om Jezus die leefde vanuit zijn hart en die net zoals wij, 

graag met zijn vrienden samen was. 

Hij was een wonderlijke man, want leven vanuit zijn hart, 

dat wou voor hem zeggen dat hij de vriend van iédereen 

wou zijn en elke mens wou helpen. 

 



Woorden van leven 

 

En hij wou ook dat zijn vrienden dit deden, 

zelfs ook als hij er niet meer zou zijn. 

De laatste keer dat hij met hen samen was, 

brak hij daarom een brood in stukken 

en deelde dat met zijn vrienden. 

Hij deelde wijn en ieder mocht meedrinken. 

En hij vroeg zijn vrienden om dat zo verder te doen: 

te breken en te delen met elke mens die ze tegen kwamen. 

Dat is een beetje wat Jezus bedoelde met “leven vanuit je 

hart”. Gewoon zoals je bent, een vriend te zijn van 

anderen. 

 

Onze Vader 

 

 

Vredewens 

Geef mekaar maar een hartelijke wens op de rug. 

 

 

Samen breken en delen 

Prent het in mijn hart Heer, 

jij bent het levend brood. 

 



Nog een klein verhaaltje voor we naar huis gaan 

Op een dag kwamen er twee kleinkinderen bij oma logeren. Het ene 

kleindochtertje was alleen. Het had bergen speelgoed en kon zich geen 

moment vervelen, altijd was er wel iets nieuws om te bekijken en te 

ontdekken. Het andere kleindochtertje had 3 broertjes en 2 zusjes en er 

was altijd pret in huis. Nadat ze een hele dag met mekaar hadden 

gespeeld bij de oma en ’s avonds ieder in een kamertje in hun bed 

lagen, konden ze niet slapen. Het ene meisje dacht: mijn nichtje is 

alleen, ze heeft enkel haar knuffels om mee te slapen en daar kan ze 

niet mee praten, ik ga naar haar kamer sluipen dan kunnen we samen 

in bed kruipen. Het andere meisje dacht: mijn nichtje is alleen, ze mist 

vast haar broertjes en zusjes, ik zal haar een van mijn knuffels gaan 

geven, en die mag ze houden, want thuis heeft ze helemaal niks om 

mee te spelen. De meisjes kwamen mekaar midden in de nacht tegen 

op de gang. Daar op hun blote voeten, begrepen ze mekaar. Ze kropen 

samen in het bed met de berg knuffels. En de oma? Die stond beneden 

aan de trap te kijken en zag hun verbondenheid. Ze zei: mijn twee 

kleinkinderen, leven vanuit hun hart. 

 

Laat de zon in je hart      Like me 

Een lach, een groet, een blij gezicht 

Een vogel zwevend naar het licht 

Oh, het lijkt zo gewoon 

Maar het is toch een wonder 

Een kind dat lacht en naar je zwaait 

Een fietser die de hoek omdraait 

Oh, het lijkt zo gewoon 

Maar het is toch een wonder 

Het leven gaat zo snel voorbij 

Dat geldt voor jou maar ook voor mij 



Oh, laat de zon in je hart 

Ze schijnt toch voor iedereen 

Geniet van het leven 

Want het duurt toch maar even 

Oh, laat de zon in je hart 

Ze schijnt toch voor iedereen 

Geniet van het leven 

Want het duurt toch maar even 

Het strand, de zee, de volle maan 

De hemel waar de sterren staan  

Oh, het lijkt zo gewoon 

Maar het is toch een wonder 

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 

Het leven gaat zo snel voorbij 

Dat geldt voor jou maar ook voor mij 

 

Oh, laat de zon in je hart... 

 

Ben je niet gelukkig, heb je soms verdriet? 

Denk dan aan de zon en zing dit lied 

Oh, laat de zon in je hart.. 

 

 

Weer op weg met Gods zegen + 


