
Harrie Jekkers

https://www.youtube.com/watch?v=RPhn9g6SEIU




Ik Hou Van Mij
Ik hou van.. mij
hoor je nooit zingen
Ik hou van mij
wordt nooit gezegd
maar ik hou van mij
ga ik toch zingen
want ik hou van mij, van mij alleen 
en ik meen het echt, 
hehehehe!

Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen
Ik hou van mij, van mij kan ik op aan
Ik hou van mij, op mij kan ik tenminste bouwen
Ik hou van mij en ik laat mij nooit meer gaan!

Ik blijf bij mij, en niet voor even
Ik blijf bij mij, voor eeuwig en altijd
ben zelfs bereid mijn leven voor mezelf te geven
ik blijf bij mij, totdat de dood mij scheidt!

Ik hou van jou
zeg ik soms ook wel
Ik hou van jou, schat en ik meen het echt
maar ik hou van jou zeg ik alleen maar voor de spiegel
zo komt ik hou van jou weer bij mezelf terecht, heeey!

Ik hou van mij, van mij, van mij
en van geen ander, yeah yeah!
Want ik ben verreweg, de leukste die ik ken, jeuh
Ik hoef mezelf zo nodig ook van mij niet te veranderen
ik hou van mij mezelf, gewoon zo als ik ben

Want ik hou van jou
betekent meestal:
schat, hier heb je mijn problemen, los maar op, jeuh!
ik leef in een hel en verwacht van jou de hemel (ja)
Je geeft de hel weg, dank je wel zeg,
rot lekker op



Want houden van een ander,
dat heb jij alleen maar nodig
omdat je niet genoeg kan houden van jezelf
Hou van jou joh, maak de ander overbodig,
want ware liefde, geloof me, begint áltijd bij jezelf

want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander
maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht
want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars
als ie ik hou van jou tegen een ander zegt



Wat is er apart aan dit liedje?

Wanneer zegt Harrie Jekkers wel ‘ik hou van jou’?

Welke positieve dingen noemt hij van zichzelf?

Waarom vindt hij het zo belangrijk dat je van jezelf houdt?



Schrijf in elke vinger iets wat je goed kunt
of een goede eigenschap.





Schrijf een compliment op de ansichtkaart voor je klasgenoot.

Martina
Ik vind het leuk dat je altijd 
vrolijk bent en vaak zingt 
en danst in de klas.
Je geeft veel 
complimenten.
Ik vind het fijn om met je 
samen te werken.

Ivvy



Compliment geven of compliment krijgen…?



Welk compliment krijg jij het liefst?

https://www.youtube.com/watch?v=CHXaeH_NWbA

