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Er hangt liefde in de lucht

Love is in the air
(John Paul Young)
Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound
And I don't know if I'm being foolish. Don't know if I'm being wise
But it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes

Er hangt liefde in de lucht. Overal waar ik kijk. Er hangt liefde in de lucht. Elke zucht en elk geluid
En ik weet niet of ik een dwaas ben. Weet niet of ik wijs ben
Maar het is iets waarin ik moet geloven. En het is daar wanneer ik in je ogen kijk

Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea
And I don't know if I'm just dreaming. Don't know if I feel safe
But it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name

Er hangt liefde in de lucht. In de fluistering van de bomen
Er hangt liefde in de lucht. In de donder van de zee
En ik weet niet of ik gewoon droom. Weet niet of ik me verstandig voel
Maar het is iets waarin ik moet geloven. En het is daar wanneer je mijn naam roept

Love is in the air. Love is in the air. Oh, oh, oh, oh

Er hangt liefde in de lucht. Er hangt liefde in de lucht. Oh oh oh. Oh oh oh

Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done
And I don't know if you're an illusion. Don't know if I see truth
But you're something that I must believe in. And you're there when I reach out for you

Er hangt liefde in de lucht. In het opkomen van de zon
Er hangt liefde in de lucht. Wanneer de dag bijna voorbij is
En ik weet niet of jij een illusie bent. Weet niet of ik het ware zie
Maar het is iets waarin ik moet geloven. En je bent daar wanneer ik naar je uitreik

Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound
And I don't know if I'm being foolish. Don't know if I'm being wise
But it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes

Er hangt liefde in de lucht. Elke zucht en elk geluid
En ik weet niet of ik een dwaas ben. Weet niet of ik wijs ben
Maar het is iets waarin ik moet geloven. En het is daar wanneer ik in je ogen kijk

Love is in the air. Love is in the air. Oh, oh, oh, oh. Oh, love is in the air
Love is in the air. Love is in the air. Love is in the air. Love is in the air

Er hangt liefde in de lucht. Er hangt liefde in de lucht. Oh oh oh. Oh oh oh (3x)
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Sky
(Joshua Radin)
I woke dreaming we had broke
Dreaming you left me for someone new
And you cried, drying those brown eyes
Crying you're sorry, sorry won't do
But this is the way I need to wake,I wake to you
And you never left me. All that I dreamed had been untrue
Open my eyes, I see sky
Oh, oh, oh, oh, you know the way to keep me on my toes
I, I, I will be fine, just say you'll stay forever mine
Till we fall asleep tonight
Last night, we had a great fight
I fell asleep in a horrible state
Then dreamed that you loved my best friend
My heart would not mend, seemed it was fate
But this is the way I need to wake,I wake to you
And you never left me. All that I dreamed had been untrue
Open my eyes, I see sky
Oh, oh, oh, oh, you know the way to keep me on my toes
I, I, I will be fine, just say you'll stay forever mine
Till we fall asleep tonight
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Walls And Doors
(Jackson Browne)

Ever since the world's existed. There's one thing that is certain
There are those who build walls. And those who open doors
Ah but this my love I'm thinking you already knew
For some it's always winter. While others have the spring
Some people find good fortune. While others never find a thing
Ah but this my love is something you already knew
That's how it's always been. And I know you know it
There can be freedom only when nobody owns it
I'm going to say that again. Because I know you know it
There can be freedom only when nobody owns it
Of what use is the moon if you don't have the night?
Of what use is a windmill with no Quixote left who'll fight?
Ah but this my love is something you already knew
At some point on the horizon. Sky can be confused with earth
Some people dream of God. While others dream of wealth
But of course my love this is what you see out on the street
It's how it's always been. And I know you know it
There can be freedom only when nobody owns it
Let me say that again. Because I know that we both know it
There can be freedom only when nobody owns it
When nobody owns it. When nobody owns it
Ever since the world's existed. There's one thing that is certain
Some people build walls. Others open doors
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Bless The Broken Road

Zegen de gebroken weg

I set out on a narrow way, many years ago
Hoping I would find true love along the broken road
But I got lost a time or two
Wiped my brow and kept pushing through
I couldn't see how every sign pointed straight to you

Ik ging jaren geleden op weg op een smal pad,
hopend dat ik ware liefde zou vinden langs de gebroken weg.
Maar ik ben twee keer de weg kwijtgeraakt,
veegde mijn voorhoofd af en bleef doorzetten.
Ik kon niet zien hoe elk teken recht naar jou wees.

But every long lost dream led me to where you are
Others who broke my heart, they were like northern stars
Pointing me on my way into your loving arms
This much I know is true
That God blessed the broken road
That led me straight to you
Straight to you, yes He did

Maar elke lang verloren droom leidde me naar waar jij bent.
Anderen die mijn hart braken waren als noordelijke sterren
die me de weg wezen naar jou tedere armen.
Ik weet wel, dat het waar is, dat God de gebroken weg zegende
die me rechtstreeks naar jou leidde.
Ik denk aan de jaren die ik heb doorgebracht met gewoon door te gaan.
Ik zou alle tijd die verloren ging terug willen hebben en aan jou geven.
Maar jij lacht gewoon en neemt mijn hand.
Jij bent daar geweest en begrijpt
dat het allemaal een deel is van een groter plan dat uitkomt.

I think about the years I spent, just passing through
I'd like to have the time I lost, and give it back to you
But you just smile and take my hand
You've been there, you understand
It's all part of a grander plan that is coming true

Maar elke lang verloren droom leidde me naar waar jij bent.
Anderen die mijn hart braken waren als noordelijke sterren
die me de weg wezen naar jou tedere armen.

But every long lost dream led me to where you are
Others who broke my heart, they were like northern stars
Pointing me on my way into my lover's arms
This much I know is true

Nu ren ik naar huis, in de armen van mijn geliefde.
Ik weet wel, dat het waar is, dat God de gebroken weg zegende
die me rechtstreeks naar jou leidde.

That God blessed the broken road
That led me straight to you

Samenvatting:
Jaren geleden liep ik op een smalle weg, op zoek naar de ware liefde.
Er kwamen allerlei zaken op mijn pad die er op dat moment telkens
weer voor zorgden dat ik verdwaalde. Ik zag toen nog niet dat elk teken,
elke gebeurtenis op mijn pad rechtstreeks naar u wees.
Ik weet inmiddels beter. Het voelt als thuiskomen als u mij in
uw armen houdt. U heeft mij middels mijn gebroken weg laten zien dat u
er al die tijd al voor mij was. Alles wat mij overkwam heeft mij naar u geleid.
Door dit alles besef ik dat ik ook onderdeel mag zijn van uw grootse plan.

Now I'm just rolling home into my lover's arms
This much I know is true
That God blessed the broken road
That led me straight to you
Now I'm just rolling home into my lover's arms
This much I know is true
God blessed the broken road
That led me straight to you
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Vertaling In the blood

In The Blood
(John Mayer)

Hoeveel van mijn moeder heeft mijn moeder in me achtergelaten?
Hoeveel van mijn liefde zal in zekere mate krankzinnig zijn?
En hoe zit het met dit gevoel dat ik nooit goed genoeg ben?
Zal het uitgewassen worden in het water of zit het altijd in het bloed?

How much of my mother has my mother left in me?
How much of my love will be insane to some degree?
And what about this feeling that I'm never good enough?
Will it wash out in the water, or is it always in the blood?
How much of my father am I destined to become?
Will I dim the lights inside me just to satisfy someone?
Will I let this woman kill me, or do away with jealous love?
Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Hoeveel van mijn vader ben ik voorbestemd om te worden?
Zal ik de lichten in mij dimmen alleen maar om iemand tevreden te stellen?
Zal ik deze vrouw me laten doden of jaloerse liefde wegdoen?
Zal het uitgewassen worden in het water of zit het altijd in het bloed?

I can feel the love I want, I can feel the love I need
But it's never gonna come the way I am
Could I change it if I wanted, can I rise above the flood?
Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Ik kan de liefde die ik wil voelen. Ik kan de liefde die ik nodig heb voelen
Maar hij zal nooit komen, zoals ik ben
Kan ik het veranderen als ik dat zou willen, kan ik uitstijgen boven de vloed?
Zal het uitgewassen worden in het water of zit het altijd in het bloed?

How much like my brothers, do my brothers wanna be?
Does a broken home become another broken family?
Or will we be there for each other, like nobody ever could?
Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Hoeveel gelijkend op mijn broers, willen mijn broers zijn?
Wordt een gebroken gezin weer een gebroken gezin?
Of zullen we er voor elkaar zijn, zoals niemand ooit kon?
Zal het uitgewassen worden in het water of zit het altijd in het bloed?

I can feel the love I want, I can feel the love I need
But it's never gonna come the way I am
Could I change it if I wanted, could I rise above the flood?
Will it wash out in the water, or is it always in the blood?

Ik kan de liefde die ik wil voelen. Ik kan de liefde die ik nodig heb voelen
Maar hij zal nooit komen, zoals ik ben
Kan ik het veranderen als ik dat zou willen, kan ik uitstijgen boven de vloed?
Zal het uitgewassen worden in het water of zit het altijd in het bloed?

I can feel the love I want, I can feel the love I need
But it's never gonna come the way I am
Could I change it if I wanted, can I rise above the flood?
Will it wash out in the water, or is it always in the blood?
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Wie ben ik?

Who am I ?

Wie ben ik, dat de Koning van de hele aarde,
mijn naam wil kennen en mijn pijn wil voelen.
Wie ben ik, dat de heldere Morgenster ervoor zou kiezen
om de weg van mijn altijd dolende hart te verlichten.
Niet om wie ik ben, maar om wat U heeft gedaan.
Niet om wat ik heb gedaan, maar om wie U bent.

Who am I, that the Lord of all the earth
would care to know my name, would care to feel my hurt?
Who am I, that the Bright and Morning Star
would choose to light the way for my ever wand’ring heart?
Not because of who I am, but because of what You’ve done.
Not because of what I‘ve done, but because of who You are.

Ik ben als een bloem die snel verwelkt,
die vandaag er staat, maar morgen verdwenen is.
Als een golf in de oceaan, als een damp in de wind.
Maar toch hoort U mij als ik roep.
Heer U vangt mij op als ik val
en U heeft mij verteld wie ik ben:
Ik ben van U!

I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow,
a wave tossed in the ocean, a vapour in the wind.
Still You hear me when I’m calling.
Lord You catch me when I’m falling, and You’ve told me who I am:
I am Yours, I am Yours.
Who am I, that the eyes that see my sin
would look on me with love and watch me rise again.
Who am I, that the voice that calmed the sea
would call out through the rain and calm the storm in me?
Not because of who I am, but because of what You’ve done.
Not because of what I‘ve done, but because of who You are.

Wie ben ik, dat de ogen die mijn zonden gezien hebben
mij willen aankijken met liefde
en die toekijken als ik weer opsta.
Wie ben ik, dat de stem die de zee tot kalmte bedaart,
door alle moeilijkheden heen, mij wil roepen
en de storm in mijn binnenste tot bedaren brengen.
Niet om wie ik ben, maar om wat U heeft gedaan.
Niet om wat ik heb gedaan, maar om wie U bent.

I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow,
a wave tossed in the ocean, a vapour in the wind.
Still You hear me when I’m calling.
Lord You catch me when I’m falling, and You’ve told me who I am:
I am Yours.
Not because of who I am, but because of what You’ve done.
Not because of what I‘ve done, but because of who You are.

Samenvatting:
Wie ben ìk?
Wie ben ik dat God naar mij omziet? Dat zelfs de helder verlichte maan mijn pad verlicht,
terwijl ik altijd maar aan het denken ben. Dat is niet om wie ik ben of wat ik heb gedaan,
maar om wie Hij is en voor mij heeft gedaan.
Door alles heen vangt u mij op, wilt u er voor mij zijn.
U vertelt mij wie ik ten diepste ben. Ik ben van u.
Hij doet dit alles voor mij omdat Hij een God van liefde en genade is.

I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow,
a wave tossed in the ocean, a vapour in the wind.
Still You hear me when I’m calling.
Lord You catch me when I’m falling, and You’ve told me who I am:
I am Yours. I am Yours.
I am Yours. I am Yours.
I am Yours. I am Yours.
I am Yours.
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Onvoorwaardelijk

Unconditionally
(Katy Perry)

Onvoorwaardelijk, onvoorwaardelijk.Ik zal onvoorwaardelijk van jou houden
Er is nu geen angst, laat het gaan en wees gewoon vrij
Ik zal onvoorwaardelijk van jou houden

Unconditional, unconditionally, I will love you, unconditionally.
There is no fear now. Go on and just be free. I will love you, unconditionally.
Oh, no, did I get too close? Oh, did I almost see what's really on the inside?
All your insecurities. All the dirty laundry. Never made me blink one time.

Oh nee, kwam ik te dichtbij? Oh, zag ik bijna wat er echt van binnen zit?
Al jouw onzekerheden, alle persoonlijke zaken waarvoor je je schaamde
Deed me nooit knipogen voor een keer

Unconditional, unconditionally. I will love you unconditionally.
There is no fear now. Go on and just be free. I will love you unconditionally.

Onvoorwaardelijk, onvoorwaardelijk. Ik zal onvoorwaardelijk van jou houden
Er is nu geen angst, laat het gaan en wees gewoon vrij
Ik zal onvoorwaardelijk van jou houden

Come just as you are to me. Don't need apologies. Know that you are worthy.
Take your bad days with your good. Walk through the storm I would.
Do it all because I love you.

Wees gewoon hoe je bent naar mij, geen excuses nodig. Weet dat je waardig bent
Ik zal je slechte dagen nemen met je goede. Door de storm lopen, dat zou ik doen
Ik doe dat alles, omdat ik van je hou

Unconditional, unconditionally. I will love you unconditionally.
There is no fear now. Go on and just be free. I will love you unconditionally.

Onvoorwaardelijk, onvoorwaardelijk. Ik zal onvoorwaardelijk van jou houden
Er is nu geen angst, laat het gaan en wees gewoon vrij
Ik zal onvoorwaardelijk van jou houden

So open up your heart and just let it begin. Open up your heart, and just let it begin. Open up your
heart, and just let it begin. Open up your heart.
Acceptance is the key to be. To be truly free. Will you do the same for me?

Dus open je hart en laat het gewoon beginnen. Open je hart en laat het gewoon beginnen
Open je hart en laat het gewoon beginnen. Open je hart

So open up your heart and just let it begin. Open up your heart, and just let it begin. Open up your
heart, and just let it begin. Open up your heart.
Acceptance is the key to be. To be truly free. Will you do the same for me?

Acceptatie is de sleutel om te zijn. Om echt vrij te zijn. Zul jij hetzelfde voor mij doen?

Unconditional, unconditionally. I will love you unconditionally.
There is no fear now. Go on and just be free. I will love you unconditionally
unconditionally
I will love you unconditionally

Onvoorwaardelijk, onvoorwaardelijk. Ik zal onvoorwaardelijk van jou houden
Er is nu geen angst, laat het gaan en wees gewoon vrij
Want ik zal onvoorwaardelijk van jou houden (oh yeah)
Ik zal van jou houden, ik zal van jou houden. Ik zal onvoorwaardelijk van jou houden
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Arms open

Vertaling Arms open

(The Script)
I can't unfeel your pain. I can't undo what's done. I can't send back the rain.
But if I could I would. My love, my arms are open.

Ik kan je je pijn niet niet laten voelen. Ik kan niet ongedaan maken wat is gebeurd.
Ik kan de regen niet terugsturen. Maar als ik het kon, zou ik het doen.
Mijn lief, mijn armen zijn wijd geopend.

So when you feel like you can't take another round of being broken. My arms are open
And when you're losing faith and every door around you keeps on closing
My arms are open.

Dus als je het gevoel hebt dat je niet nog een ronde om gebroken te worden aankan.
Mijn armen zijn wijd geopend. En als je het vertrouwen verliest en elke deur om je heen zich blijft
sluiten. Mijn armen zijn wijd geopend.

I can't uncry your tears. I can't rewind the time. I can't unsay what's said
In your crazy life. My love, my arms are open.
Oh, and when you're cursing at the sky, and thinking, "Lord, you must be joking".
My arms are open. And, and when you're looking in the mirror,
thinking that, "my life is over". My arms are open.

Ik kan je niet niet tranen laten huilen. Ik kan de tijd niet terugspoelen.
Ik kan niet niet zeggen wat er is gezegd. In je gekke leven.
Mijn lief, mijn armen zijn wijd geopend.
Oh, en als je de hemel vervloekt.
Denkend: "Heer, u moet een grap maken" Mijn armen zijn wijd geopend
En, wanneer je in de spiegel kijkt. En denkt "Verdorie, mijn leven is voorbij".
Mijn armen zijn wijd geopend.

My arms are open (oh, oh). My arms are open (oh, oh). My arms are open (oh, oh)
My arms are open (oh, oh). So what did they do to you? Are you always done for me?
And let me be the ground. Underneath your feet.
I can't unfeel your pain. I can't undo what's done. I can't send back the rain.
But if I could I would. My love, my arms are open, arms are open.

Dus laat me voor jou doen. Wat je altijd voor mij hebt gedaan.
En laat me de grond zijn onder je voeten.

So when you feel like you can't take another round of being broken. My arms are open
Oh, and when you're losing faith and every door around you keeps on closing.
My arms are open.

(Mijn armen zijn wijd geopend) Ik zal hier staan. Ik sta aan je zijde.
(Mijn armen zijn wijd geopend). Je zult me luid en duidelijk zien.
Met mijn armen wijd open (Mijn armen zijn wijd geopend)
Je zult me luid en duidelijk zien.

My arms are open (oh, oh). My arms are open (oh, oh). My arms are open (oh, oh). My arms are open
(oh, oh). I will be standing here. I will be by your side (my arms are open). You see me loud and clear.
With my arms open wide (my arms are open)
I will be standing here. I will be by your side (my arms are open)
You see me loud and clear. With my arms open wide. My arms are open.
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Make you feel my love

Om je mijn liefde te laten voelen

(Bob Dylan)
Als de regen in je gezicht slaat. En de hele wereld op je zaken duikt
kan ik je een warme omhelzing bieden. Om je mijn liefde te laten voelen.

When the rain is blowing in your face. And the whole world is on your case
I could offer you a warm embrace. To make you feel my love

Als het nachtelijk duister en de sterren verschijnen. En er is niemand om je tranen te drogen.
O dan houd ik je een miljoen jaar vast. Om je mijn liefde te laten voelen.

When the evening shadows and the stars appear. And there is no one there to dry your tears
Oh, I hold you for a million years. To make you feel my love

Ik weet je dat je nog geen besluit hebt genomen. Maar ik zal je nooit kwaad doen.
Ik heb het geweten vanaf het moment dat we elkaar ontmoetten. Ik heb geen twijfel waar je hoort.

I know you haven't made your mind up yet. But I will never do you wrong
I've known it from the moment that we met. No doubt in my mind where you belong

Ik zou honger lijden. Ik zou me in elkaar laten slaan. Kruipend over de weg gaan
Nee er is niets wat ik niet zou doen. Om je mijn liefde te laten voelen.

I'd go hungry; I'd go black and blue. And I'd go crawling down the avenue
No, there's nothing that I wouldn't do. To make you feel my love

De stormen gaan tekeer in de schuimende zee. En op de snelweg van de spijt.
De wind van verandering blaast alle kanten op. Je hebt nog maar een klein beetje van mij gezien.

The storms are raging on the rolling sea. And on the highway of regret
The winds of change are blowing wild and free. You ain't seen nothing like me yet

Ik zou je blij kunnen maken, je dromen laten uitkomen. Er is niets wat ik niet zou doen.
Voor jou naar het eind van deze wereld gaan. Om je mijn liefde te laten voelen.
Om je mijn liefde te laten voelen.

I could make you happy, make your dreams come true. There's nothing that I wouldn't do
Go to the ends of this Earth for you. To make you feel my love, oh yes.
To make you feel my love
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Oceans (where feet may fail)

Oceanen (waar voeten het kunnen begeven)

You call me out upon the waters;
The great unknown where feet may fail
And there I find You in the myst'ry.
In oceans deep, my faith will stand.

U roept me uit naar de wateren,
naar het onbekende, waar voeten het kunnen begeven.
En daar vind ik U in alle mysterie. Diep in de oceanen houdt mijn geloof vol.
En ik roep Uw naam en hou mijn ogen boven de golven
Wanneer de oceanen rijzen zal mijn ziel rusten in Uw omhelzing,
want ik ben van U en U bent van mij.

And I will call upon Your name
and keep my eyes above the waves.
When oceans rise,
my soul will rest in Your embrace,
for I am Yours and You are mine.

Uw genade wemelt in de diepste wateren.
Uw heersende hand zal mijn gids zijn.
Waar voeten het kunnen begeven en vrees me omringt,
heeft U nooit gefaald en U begint er niet aan.

Your grace abounds in deepest waters.
Your sov'reign hand will be my guide
where feet may fail and fear surrounds me
You've never failed and You won't start now.
And I will call upon Your name
and keep my eyes above the waves.
When oceans rise,
my soul will rest in Your embrace,
for I am Yours and You are mine.

Dus ik roep Uw naam en hou mijn ogen boven de golven.
Wanneer de oceanen rijzen zal mijn ziel rusten in Uw omhelzing,
want ik ben van U en U bent van mij.
Geest, leid me waar mijn vertrouwen zonder grenzen is.
Laat me op de wateren wandelen,waar U me ook roept.
Breng me dieper dan mijn voeten ooit zouden kunnen dwalen
En mijn geloof zal versterkt worden in bijzijn van mijn Verlosser.

Spirit lead me where my trust is without borders.
Let me walk upon the waters
wherever You would call me.
Take me deeper than my feet could ever wander,
and my faith will be made stronger
in the presence of my Savior.

Ik roep Uw naam, hou mijn ogen boven de golven.
Mijn zal ziel rusten in Uw omhelzing.
Ik ben van U en U bent van mij.
Samenvatting:Waar mijn voeten het begeven en vrees mij omringt,
wanneer de oceanen van het leven rijzen, roept U mij
uit het water en geeft mij rust .
Ik ben van U en U bent van mij.

And I will call upon Your Name
and keep my eyes above the waves.
When oceans rise,
my soul will rest in Your embrace,
for I am Yours and You are mine.
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Vertaling You've got a friend

You've Got A Friend
(Carol King)

Wanneer je je rot 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
zelfs de donkerste nacht helder maken
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 te roepen en ik zal er zijn
Je hebt een vriend

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.
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 ya have to do is call. And I'll be there yeah, yeah, yeah. You've got a friend.

Als de lucht boven je donker wordt vol met wolken En die oude noorderdwind begint te blazen, Hou
je hoofd omhoog en roep mijn naam luid En snel hoor je me kloppen op de deur
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 te roepen en ik zal er zijn, ja ik zal er zijn
Is het niet fijn om te weten dat Je een vriend hebt

If the sky above you close dark and full of clouds.
And that old north wind begins to blow. Keep your head together.
and call my name out loud. And soon you hear me knocking at your door.
You just call out my name. And you know where ever I am
I'll come running, to see you again. winter, spring, summer or fall
all ya have to do is call. And I'll be there, yes I will.

Wanneer mensen 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.
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 te roepen en ik zal er zijn, ja ik zal er zijn.
Is het niet fijn om te weten dat je een vriend hebt.

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 they'll take your soul if you let them.
Oh but don't you let them.
You just call out my name. And you know where ever I am
I'll come running, to see you again. winter, spring, summer or fall
all ya 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.
Ain't it good to know, Ain't it good to know, Ain't it good to know.
You've got a friend, Oh yeah now. You've got a friend, Yeah baby.
You've got a friend, Oh yeah. You've got a friend.
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Orphans of God

Weeskinderen van God

Who here among us has not been broken?
Who here among us is without guilt or pain?
So oft abandoned by our transgressions, if such a thing
as grace exists, then grace was made for lives like this.

Wie is hier onder ons niet gebroken?
Wie onder ons is zonder schuld of pijn?
Zo vaak overgelaten aan onze overtredingen.
Als er zoiets als genade bestaat, dan is genade bedoeld voor dit soort levens.

There are no strangers, there are no outcasts,
there are no orphans of God. So many fallen,
but hallelujah, there are no orphans of God.

Bij God zijn geen vreemden , verschoppelingen of wezen.
Zovelen zijn gevallen, maar halleluja: er zijn geen wezen bij God.
Kom allen die niet gewild zijn en vindt liefde
Kom allen die vermoeid zijn en leg je hoofd neer.
Kom allen die onwaardig zijn; je bent mijn broeder.
Als er zoiets als genade bestaat, dan is genade bedoeld voor dit soort levens.

Come ye unwanted, and find affection.
Come all ye weary, come and lay down your head.
Come ye unworthy; you are my brother.
If such a thing as grace exists, then grace was made for lives like this.

O, Geprezen Vader zie op ons neer als Uw kinderen,
wij hebben Uw liefde nodig. Wij komen voor Uw genadetroon
en zoeken Uw aangezicht om weer opgeheven te worden.

There are no strangers, there are no outcasts,
there are no orphans of God. So many fallen,
but hallelujah, there are no orphans of God.

Samenvatting:
God maakt geen onderscheid. Iedereen mag bij Hem komen.
Hij is een genadig God en heeft ons onvoorwaardelijk lief.

O blessed Father, look down upon us.
We are Your children,
we need Your love.
We run before Your throne of mercy,
and seek Your face to rise above.
There are no strangers, there are no outcasts,
there are no orphans of God. So many fallen,
but hallelujah there are no orphans...
There are no strangers, there are no outcasts,
there are no orphans of God. So many fallen,
but hallelujah......, there are no orphans of God.
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Zo zal ik bij je zijn
(Kinga Ban)
Als de vogel die zingt. Als de dag die begint.
Als de droom die nog even blijft hangen.
Als een kus op je wang. Niet te kort, niet te lang.
Zo zal ik bij je zijn.
Als de zon op je huid, als het verre geluid
van een lach op een zomerse ochtend.
Als een kind van geluk, niet te stil, niet te druk.
Zo zal ik bij je zijn.
Hoger dan de wolken. Verder dan de sterren.
Dieper dan diep in je hart.
Zing en geniet, want ik ben in je lied.
Zo zal ik bij je zijn.
Als het lied dat je zingt. Als muziek die je dwingt
om te dansen en niet meer te denken.
Als de snaar die je raakt, elke tel, elke maat.
Zo zal ik bij je zijn.
Hoger dan de wolken. Verder dan de sterren.
Dieper dan diep in je hart.
Zing en geniet, want ik ben in je lied.
Zo zal ik bij je zijn.
Hoger dan de wolken. Verder dan de sterren.
Dieper dan diep in je hart.
Zing en geniet, want ik ben in je lied.
Zo zal ik bij je zijn.
Zo zal ik bij je zijn.
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Morning Has Broken

De ochtend is begonnen

(Cat Stevens)
Morning has broken like the first morning
Blackbird has spoken like the first bird
Praise for the singing. Praise for the morning
Praise for them springing fresh from the world

De ochtend is begonnen, net alsof het de eerste ochtend is.
De merel heeft gesproken, alsof hij de eerste vogel is.
Loof het zingen, loof de ochtend.
Loof hen, die als nieuw uit de aarde ontspringen.

Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven
Like the first dew fall on the first grass
Praise for the sweetness of the wet garden
Sprung in completeness where his feet pass
Mine is the sunlight. Mine is the morning
Born of the one light Eden saw play
Praise with elation, praise ev'ry morning
God's recreation of the new day

De nieuwe val van de regen is zoet, verlicht door de zon van boven
als de eerste val van de dauw, op het eerste gras.
Loof de zoetheid van de vochtige tuin
totaal ontsprongen waar zijn voeten voorbijkomen.
Het zonlicht is van mij, de ochtend is van mij.
Geboren uit hetzelfde licht als wat in de Tuin van Eden speelde.
Loof met blijdschap, loof elke ochtend.
God heeft opnieuw een dag gemaakt.

Morning has broken like the first morning
Blackbird has spoken like the first bird
Praise for the singing. Praise for the morning
Praise for them springing fresh from the world
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Awesome God (Awesome Power)

Geweldige God (Geweldige kracht)

Awesome power, boundless grace;
None can fathom all Your ways. Truth and love are found in Your heart alone;
Righteousness surrounds Your throne.
Holy, holy, holy Lord most high; Holy, holy, holy Lord most high.
Holy, holy, holy Lord most high. Holy, holy, holy Lord most high.
Holy Lord most high.

Geweldige kracht, eindeloze genade. Niemand kan al Uw wegen doorgronden.
U bent één en al waarheid en liefde. Rechtvaardigheid omgeeft Uw troon.
Heilig, Heilig, allerhoogste Heer!
Toen de hemel nog geen sterren telde in de leegte van het nacht, sprak Hij het duister toe en schiep
het licht. Onze God is een geweldige God!
Zijn oordeel en toorn goot Hij uit over Sodom,
barmhartigheid en genade schonk Hij ons aan het kruis.
Ik hoop dat we niet snel zullen vergeten dat onze God een geweldige God is, die vanuit de hemel
regeert met wijsheid, kracht en liefde.

When the sky was starless in the void of the night.
Our God is an awesome God.
He spoke into the darkness and created the light.
Our God is an awesome God.
The judgment and wrath He poured out on Sodom;
the mercy and grace He gave us at the cross;
I hope that we have not too quickly forgotten
that our God is an awesome God.

Samenvatting:
God is liefdevol en trouw. Hij is schepper van hemel en aarde.
Hij schonk ons genade door het offer van Jezus aan het kruis.
Hij is rechtvaardig, barmhartig en genadig. Onze God is een geweldige God.

Our God is an awesome God; He reigns from heaven above,
with wisdom, power and love. Our God is an awesome God! ( 3x)
Our God is an awesome God! (2x)
Our God -is - an- awe-some- God

17

Heaven is counting on you

De hemel rekent op je

Heaven is counting on you. Run with a heart that is true.
Carry the cross. Reaching the lost
Heaven is counting on you.

De hemel rekent op je om het goede nieuws bekend te maken!
De hemel rekent op je. Ga op weg met een oprecht hart.
Pak het kruis op en strek je uit naar hen die verdwaald zijn.

We are standing at the end of time. We are part of a grand design.
We are grateful to a risen Lord, for the others who've gone on before.

We leven aan het einde der tijden, we maken deel uit van een groots plan.
We zijn dankbaar voor de verrezen Heer en hen die ons zijn voorgegaan.

I hear voices in the heavenlies. They are calling to you and me,
Saying, "Rise up. There's a world to win!" I hear them saying again.
Heaven is counting on you. Run with a heart that is true.
Carry the cross. Reaching the lost
Heaven is counting on you.

Ik hoor stemmen in de hemel. Ze roepen jou en mij op:
"Sta op! er is een wereld te winnen! Ik hoor hen herhalen: "de hemel rekent op je!"

Many suffered. Even gave their lives.
For the message of the risen Christ.
Now they're watching, seated high above. Shouting to us as we run.

Het is een wedloop met een beloning, maar het kost je wel wat.
En de heiligen sporen ons enthousiast aan: "De hemel rekent op je!"
Pak het kruis op en bereik hen die verdwaald zijn.

Heaven is counting on you. Run with a heart that is true.
Carry the cross. Reaching the lost
Heaven is counting on you.
Heaven is counting on you!

De hemel rekent op je! We lopen een wedloop en leven aan het einde der tijden. We worden vanuit
de hemel aangespoord vol te houden en anderen aan te moedigen om met ons mee te gaan.

Velen hebben geleden en zelfs hun leven gegeven voor de boodschap van de verrezen Heer. Nu zien
ze ons vanuit hun verheven oord en moedigen ons aan op onze weg.

Samenvatting:
De hemel rekent op je! We lopen een wedloop en leven aan het einde der tijden.
We worden aangemoedigd vanuit de hemel om vol te houden en anderen aan te moedigen om met
ons mee te gaan.

There is a race. There is a prize. There is a price to pay.
And the saints beyond Ooo..
Cheer us on Ooo...
today, today!
Heaven is counting on you
Heaven is counting on you
Run with a heart that is true Ooo...
Carry the cross. Reaching the lost
Heaven is counting on you.
Heaven is counting on you
Heaven is counting on you
Run with a heart that is true Ooo...
Carry the cross.
Reaching the lost
Reaching the lost
Heaven is counting....on you!
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Love shine a light

Liefde laat een lichtje schijnen

Love shine a light in ev'ry corner of my heart .
Let the love light carry, let the love light carry.
Light up the fire in every little part,
let His love shine a light in ev'ry corner of our hearts.

Love shine a light
Laat liefde een lichtje schijnen
Liefde laat een lichtje schijnen tot in ieder hoekje van m'n hart. Laat het liefdeslicht steun geven
en de magie oplichten tot in het kleinste deel.
Laat Zijn liefde een lichtje doen schijnen tot in ieder hoekje van onze harten.

Love shine a light in ev'ry corner of my life .
Let the love light carry, let the love light carry .
Like the mighty river flowing from the stream .
Let His love shine a light in every corner of our lives.

Liefde laat een licht schijnen tot in ieder hoekje van m'n leven. laat het liefdeslicht steun geven
als de machtige rivier die vanuit de beek stroomt.
Laat Zijn liefde een lichtje doen schijnen, tot in ieder hoekje van onze levens.

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 His love shine a light in ev'ry corner of our hearts.

Refrein:
En we laten allemaal gezamenlijk een lichtje schijnen, schijnen allemaal een lichtje om onze weg te
verlichten. Broeders en zusters tot in elke kleinste uithoek:
Laat Zijn liefde een lichtje doen schijnen tot in ieder hoekje van onze harten.

Love shine a light in every corner of the world .
Let the love light carry, let the love light carry.
Light up the fire for every boy and girl .
Let His love shine a light in every corner of the world .

Liefde laat een lichtje schijnen tot in iedere hoek van de wereld
laat het liefdeslicht steun geven en de magie oplichten voor alle meisjes en jongens..
Laat Zijn liefde een lichtje doen schijnen tot in iedere hoek van de wereld.
Samenvatting:
Een liefdevol hart brengt licht in ieders leven. Zo kunnen wij Gods liefde in de wereld laten zien.

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 His love shine a light in ev'ry 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 His love shine a light in ev'ry 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 His love shine a light in ev'ry corner of our hearts.
Shine a light in ev'ry cor- ner- of- our- heart.
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