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Refr 1:    Ab                               
Nee, het is niks, als je de liefde mist 
            Eb 
Nee het is niks, als je de liefde mist, 
            Ab 
Nee het is niks, als je de liefde mist 
     Eb                            Ab 
De liefde van Jezus in je hart 
 
Vers 1   Ab    
Ook al zou ik tongen spreken, in mens en eng’len taal 
     Eb 
Ik had de liefde niet, ik was een rinkelend cymbaal 
        Ab 
Het klinkt wel indrukwekkend, maar betekent helemaal niets 
                Eb 
Zonder de liefde van Jezus in mijn hart 
Refr 1: 
 
Vers 2 
Ook al zou ik zijn gezegend met de geest van profetie 
Zou ik alle dingen weten, zelfs het grootste mysterie 
Bergen kon ik verzetten door de kracht van mijn geloof  
Maar het is niks zonder liefde in mijn hart 
Refr 1: 
 
Vers 3 
Als ik alles weg zou geven wat ik maar bezit 
Om aan armen uit te delen tot op de laatste snip 
Zelfs mijn lichaam zou ik geven, om te worden verbrand 
Maar zonder liefde is er echt niks aan de hand. 
Refr 1:  
 
Brug 1: Ab  
Ja de liefde is lankmoedig, vol goedertierenheid 
     Eb 
Ze is niet jaloers en zonder opgeblazenheid 
         Ab 
Ze schept niet op en kwetst niemands gevoel 
          Eb       
Is niet bitter of zelfzuchtig, rekent niemand het kwade toe  
 
Refr: 2  Ab 
Ja ’t is zo goed, als je de liefde kent 
          Eb       
O ‘t is zo goed, als je de liefde kent 
           Ab 
Ja ’t is zo goed, als je de liefde kent 
      Eb                            Ab 
De liefde van Jezus in je hart 



 
Nee de liefde is niet blij, met ongerechtigheid 
Zij is blijde met de waarheid en verdraagt er alles bij 
Zij volhardt in geloof zij volhardt in elke hoop 
Ja de liefde, is Jezus in je hart 
 
Refr 2: herhaal en fade 
 
 


