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Circle of life

From the day we arrive on the planet
And blinking, step into the sun
There's more to see than can ever be seen
More to do than can ever be done
There's far too much to take in here
More to find than can ever be found
But the sun rolling high
Through the sapphire sky
Keeps great and small on the endless round
It's the Circle of Life
And it moves us all
Through despair and hope
Through faith and love
Till we find our place
On the path unwinding
In the Circle
The Circle of Life
It's the Circle of Life
And it moves us all
Through despair and hope
Through faith and love
Till we find our place
On the path unwinding
In the Circle
The Circle of Life

1.

Deel van ons ‘wij’

Maarten Cox

Nieuw leven op aarde, onschuldig en klein
Piepkleine handjes en voetjes zo fijn.
Kwetsbaar en teder, kom nu maar snel weer bij mij.
Een lach op je snoet, dan weer een traan
Omringd door de liefde, de zon en de maan.
Klaar voor het leven, een heerlijke toekomst te gaan.
Niets is zo machtig als de lach van een kind.
Het geeft je een teken dat je wordt bemind.
Warmte en liefde, dat krijg je van mij.
Jij bent nu deel van ons ‘wij’.
Als je niet slapen kan, iets je huilen doet,
Denk dan aan iets waarvan je lachen moet.
Dan kan je terug stralen en denken: hier voel ik me goed.
Geen zorgen voor morgen, niets dat je kent.
Voel je geborgen, door niets afgeremd.
Bij ons is er plaats, weet dat je hier welkom bent.
Niets is zo machtig als de lach van een kind.
Het geeft je een teken dat je wordt bemind.
Warmte en liefde, dat krijg je van mij.
Jij bent nu deel van ons ‘wij’.
Als de zon niet meer opkomt en de maan plots niet meer verschijnt
Bouw dan op de kracht van m’n liefde, die nooit meer verdwijnt.
Niets is zo machtig als de lach van een kind.
Het geeft je een teken dat je wordt bemind.
Warmte en liefde, dat krijg je van mij.
Jij bent nu deel van ons ‘wij’.
Niets is zo machtig als de lach van een kind.
Het geeft je een teken dat je wordt bemind.
Warmte en liefde, dat krijg je van mij.
Jij bent nu deel van ons ‘wij’.

22.

Every Baby

Kelly Family

Fly

Celine Dion

Vlieg, vlieg klein vleugeltje
Fly, fly little wing
Vlieg voorbij de verbeelding
Fly beyond imagining
The softest cloud, the whitest dove De zachtste wolk, de witste duif
Tot aan de wind van de hemelse
Upon the wind of heaven`s love
liefde
Past the planets and the stars
voorbij de planeten en de sterren
Leave this lonely world of ours
verlaat onze eenzame wereld
Escape the sorrow and the pain
ontsnap aan de zorgen en pijn
And fly again
en vlieg weer
Fly, fly precious one
Vlieg, vlieg dierbare
Your endless journey has begun
Je eindeloze reis is begonnen
Take your gentle happiness
Neem je aardige vrijheid
veel te mooi voor dit
Far too beautiful for this
Steek over naar de andere oever
Cross over to the other shore
Daar is nog voor altijd vrede
There is peace forevermore
But hold this mem`ry bittersweet Maar houd deze herinnering
bitterzoet
Until we meet
Tot we elkaar weer ontmoeten
Fly, fly do not fear
Vlieg, vlieg, wees niet bang
Don`t waste a breath, don`t shed a Verspil je adem niet, vergiet geen
tear
tranen
Your heart is pure, your soul is free Je hart is puur, je ziel is vrij
Be on your way, don`t wait for me Wees onderweg, wacht niet op mij
Above the universe you`ll climb
Je zal boven het universum
klimmen
On beyond the hands of time
The moon will rise, the sun will set Verder, tot achter de tijd
De maan zal opkomen, de zon zal
But I won`t forget

Every Baby Needs A Mama, Needs A Papa
Close At Hand
Every Baby Needs A Mama, Needs A Papa
To Hold Their Hand
I Look In The Eyes
Of A Beautiful Child
They Tell Me More Than Words
He Reaches His Hand
And Cries For Something
Oh I'll Give Him All I Have
Every Baby Needs...
Birdies On The Window
See The Birdies On My Window
If I Could Fly Ooh Babe
Then I Would Fly Ooh Ooh
Believe In Me Yeah
I'm Holding His Hand
And Giving My Love
Through Happiness And Sorrow
And In No Time
He'll Be A Big Boy
Oh What A Wonder Of Love

Fly, fly little wing
Fly where only angels sing
Fly away, the time is right
Go now, find the light

Every Baby Needs A Mama...
Close At Hand

opkomen, maar ik zal niet vergeten
Vlieg, vlieg klein vleugeltje
Vlieg naar waar alleen engelen
zingen
vlieg weg, dit is de goede tijd
Ga nu, vind het licht

2.

Oh Little Baby You're Not Alone

21.

Het wonder

Paul de Leeuw

In de stilte van het voorjaar
Heb ik het wonder wel eens ontmoet
Als het witte bloesem sneeuwde in het gras
En ik heb het laten sneeuwen
Laten sneeuwen op mijn hoed
In de stilte van het voorjaar
Dat je zachtjes schreien doet
In de volte van de zomer
Zag ik ook het wonder staan
In de veldboeketten en het gouden koren
En in de nachten vol met sterren
En een dichterlijke maan
Kon ik het lieve liedje
Van het wonder horen
De een noemt het 'wonder'
De ander 'het lot'
Wie weet hoe het heet
Mag het zeggen
De een zegt: " 't is een wonder"
De ander zegt 'God'
Maar d'r is niemand die het uit
Weet te leggen
Toch zijn er wel van die momenten
Dan zie je veel meer dan je ziet
Dan zie je het wonder van lente
Of het nou God is, of niet
Je voelt diep van binnen
Een wonder dat meer is
Dan bloei in een boom
En dat is toch wel heel bijzonder
Al heeft het ook iets van een droom
Toch is het alsof het leven
Ons soms iets vertelt
Dat meer is dan geluk of verdriet
Leven is meer dan een dwaas
Of een held
Zonder het wonder
Leven we niet

Kijk Eens Naar De Vogels
Rikkert Zuiderveld
Kijk eens naar de vogels, in het bos of in de stad
Ze zaaien niet, ze maaien niet, ze vinden altijd wat
Hun Vader zorgt voor hen, hun Vader zorgt voor hen
Hij houdt ze in Zijn hand, Hij houdt ze in Zijn Vaderhand
Kijk eens naar de bloemen, zo prachtig stuk voor stuk
Ze spinnen niet, ze weven niet, ze maken zich niet druk
Hun Vader zorgt voor hen, hun Vader zorgt voor hen
ij houdt ze in Zijn hand, Hij houdt ze in Zijn Vaderhand
Kijk eens in de spiegel, jij bent nog veel meer waard
Dan vogeltjes en bloemetjes, 't is God die jou bewaart
Je Vader zorgt voor jou, je Vader zorgt voor jou
Hij houdt je in Zijn Hand, Hij houdt je in Zijn Vaderhand
In Zijn Vaderhand

3.

Meer dan een wonder
Carrousel
Nooit gedacht dat je zo mooi zou zijn.
Nooit gedacht, zo perfect en klein.
Zo overweldigend, zo onbeschrijflijk.
Je bent meer dan een wonder.
Je bent bedacht, zo volmaakt.
Door hem bedacht en ook gemaakt.
Dit gevoel heb ik nog nooit gehad.
Je bent meer dan een wonder.
Dicht tegen me aan: je voelt zo warm en zacht.
Ik heb vol verwachting op jou gewacht.
En nu jij er bent, ben ik sprakeloos.
Je vader, hij lijkt een ander mens.
Je moeder, haar liefde zo intens.
Nooit meer hetzelfde.
Ze kunnen niet meer zonder jou.
Ze zullen alles voor je doen, laten je nooit meer alleen.
En dat geldt ook voor mij, ik wil er altijd voor je zijn.
Zo ongelooflijk bijzonder.
Je bent meer dan een wonder.

20.

Kind van mij

Dana Winner

Droom zacht, kind van mij
je bent m`n hoop m`n levensdroom
huil zacht, kind van mij
met jou zal alles mooier zijn
Pas geboren, lief en zacht
het mooiste nieuw begin
een wonderbaarlijk avontuur
waarin de liefde wint
m`n leven lang was jij m`n droom
jijwonder van een kind
Wat zou het leven zonder liefde
zonder jou toch zijn
Jij bent mijn droom waarin ik mij kan vinden
waarin ik jou wel duizend keer bemin
in jou en mij zal iets ons blijvend binden
je bent mijn kind, kind van mij
Droom zacht, kind van mij
je bent m`n hoop m`n levensdroom
huil zacht, kind van mij
op jou heb ik zolang gewacht
Er is zoveel dat ik aan jou
met al m`n liefde geef
het mooie leven met elkaar
dag na dag beleef
een wondre wereld wacht op jou
ga je eigen weg
Wat zou het leven zonder liefde
zonder jou toch zijn
Jij bent mijn droom waarin ik mij kan vinden
waarin ik jou wel duizend keer bemin
in jou en mij zal iets ons blijvend binden
je bent mijn kind, kind van mij
Droom zacht

Nu dat jij er bent

Trijntje Oosterhuis

Als je in m’n ogen kijkt
lijkt de wereld stil te staan.
De wind houdt op met waaien
en bevroren is de maan.
Je bent stralend als de zon,
je bent volmaakt zo naakt en klein,
en de wereld lijkt voor eventjes perfect te zijn.
Ik wist niet dat ik na een blik
zoveel van je houden zou.
Maar ik weet nu al niet eens meer
hoe ik leefde zonder jou.
Voor zoveel wezenlijke dingen
leek ik blind tot dit moment,
en die zijn ineens zo zichtbaar
nu dat jij er bent.
Oh ik hoop dat ik je geven kan
wat jij me geeft,
zolang ik leef.
Ik zal onvoorwaardelijk waken aan jou zij.
En ik hoop dat je ooit voelen mag
wat ik nu voel,
wat ik bedoel,
wat in woorden niet te vangen is
voor mij.
Wanneer je in m’n armen ligt,
zo tevreden naar me lacht,
lijk ik alles te vergeten dat daarbuiten op mij wacht.
Alle strijdt en alle tranen,
alle stille pijn verdwijnt.
En de wereld lijkt voor eventjes normaal te zijn.
19.

4.

Slaap maar

Marco Borsato

Wees niet bang

Ik zie hoe je moeders ogen stralen
De liefde heeft haar aangeraakt
Ik zoek een zin die ik kan vertalen
Wat jij in mij hebt losgemaakt

Elly & Rikkert Zuiderveld (Jesaja 43)
Wees niet bang, wees niet bang
Ik roep je bij je naam
Wees niet bang, wees niet bang
Van nu af gaan we samen
En al zou je door het vuur gaan
je brandt je daar niet aan
Ik ben bij je, Ik ben bij je
Om mee te gaan
Ik ben bij je, Ik ben bij je
Wees niet bang, wees niet bang
Ik roep je bij je naam
Wees niet bang, wees niet bang
Van nu af gaan we samen
En al ga je door rivieren
Ze spoelen ze jou niet weg
Ik ben bij je, Ik ben bij je
Heel de weg
Ik ben bij je, Ik ben bij je
Wees niet bang, wees niet bang
Ik roep je bij je naam
Wees niet bang, wees niet bang
Van nu af gaan we samen
En als de anderen je plagen
Misschien de hele klas
Ik ben bij je, Ik ben bij je
Ik hou je vast
Ik ben bij je, Ik ben bij je
Om mee te gaan
Ik ben bij je, Ik ben bij je
Voortaan

Slaap maar
En weet dat je welkom bent
We leven naar het moment
Dat jij hier bij ons zal zijn
Zorg maar dat je groter groeit
Voor ons heb je al een naam
Je wieg staat al bij het raam
Dus neem de tijd
Ik heb een signaal van jou gekregen
En luister hoe je hartje klopt
Ik voel je zo nu en dan bewegen
Wanneer je naar het leven schopt
Slaap maar
En weet dat je welkom bent
We leven naar het moment
Dat jij hier bij ons zal zijn
Zorg maar dat je groter groeit
Voor ons heb je al een naam
Je wieg staat al bij het raam
Dus neem de tijd
Slaap nu maar
En wacht op een goed moment
Je weet dat je welkom bent
Dus neem de tijd
5.

18.

Zeg mama

Elly & Rikkert Zuiderveld
Zeg mama, waar was ik
Toen ik nog niet geboren was
In een doosje, of een laatje
Welnee hoor, wat dacht je
Toen jij nog niet geboren was
Was je enkel maar een zaadje
God heeft je laten groeien
In mama's eigen buik
Wel negen lange maanden
En toen kwam jij eruit
Ik vond je prachtig
Zeg mama, wat deed ik
Toen ik nog niet geboren was
Kon ik praten of lachen
Welnee hoor, want weet je
Toen jij nog niet geboren was
Moest jij daar nog mee wachten
God heeft je laten groeien
Je handjes en je haar
je oogjes en je oortjes
En toen pas was je klaar
En... daar was je!
Zeg mama, wat word ik
Wanneer ik later groot zal zijn
Vertel'es, jij weet het
Welnee hoor, dat weet ik niet
Maar Jezus heeft een plan met jou
Vertrouw op Hem, Hij weet het
Hij zal je laten groeien
Hij is het die je draagt
Hij zal je altijd helpen
Te doen wat Hij je vraagt
Hij is machtig

Samen voor altijd

17.

Marco Borsato

Dezelfde ogen, dezelfde mond, dezelfde lach,
we gaan steeds meer op elkaar lijken elke dag,
ik ben zo trots dat ik zo dicht bij jou mag zijn,
ik hou van jou.
Ik ken je al vanaf zo lang als je bestaat,
ik draag je bij me maakt niet uit waar ik ook ga,
ik zou niet weten hoe het zonder jou zou zijn,
ik hou van jou.
Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij,
we blijven samen voor altijd,
ik laat je nooit alleen.
Je maakt me blij,
ik hou je vast en laat je vrij,
en ik vertrouw erop dat jij de weg wel weet,
maar stiekem kijk ik toch een beetje mee.
Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij,
want jij bent ik, en ik ben jij,
en dat is voor altijd,
samen voor altijd.
Het leven gaat toch veel te snel aan ons voorbij,
maar wat een hoop mooie momenten delen wij,
als ik je nodig heb dan ben je er voor mij,
ik hou van jou,
ik hoor bij jou, jij hoort bij mij,
we blijven samen voor altijd,
ik laat je nooit alleen.
Je maakt me blij
ik hou je vast en laat je vrij,
ik vertrouw erop dat jij de weg wel weet,
maar stiekem kijk ik toch een beetje mee.
Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij,
want jij bent ik, en ik ben jij,
en dat is voor altijd, Samen voor altijd.

6.

Je hebt een vriend

K3

Iedereen is anders

Voel jij je ook soms zo alleen
Met al die mensen om je heen
Als je lacht als je huilt en er niemand luistert
Elke dag voor een muur komt te staan
Kijk me aan, kijk me aan
Je hebt een vriend
Iemand die voor jou door vuur gaat
Elke dag weer voor je klaarstaat
Voor altijd aan je zij, je hebt een vriend
Iemand die je nooit alleen laat
Met jou de toekomst tegemoet gaat
Geloof me maar je hebt een vriend in mij
In elke wondermooie dag
Elke aanstekelijke lach
Is de nacht soms te lang is het pad te duister
Steek je hoofd dan niet in het zand
Neem m’n hand, neem m’n hand
Je hebt een vriend (als je lacht, als je huilt zeg m’n naam)
Iemand die voor jou door vuur gaat (ik ga voor jou door het vuur)
Elke dag weer voor je klaarstaat (elke dag weer)
Voor altijd aan je zij je hebt een vriend (als je lacht, als je huilt zeg m’n
naam)
Iemand die je nooit alleen laat ('k laat je nooit meer alleen)
Met jou de toekomst tegemoet gaat (elke dag weer)
Geloof me maar je hebt een vriend in mij
Je hebt een vriend (als je lacht, als je huilt zeg m’n naam)
Iemand die voor jou door vuur gaat (ik ga voor jou door het vuur)
Elke dag weer voor je klaarstaat (elke dag weer)
Voor altijd aan je zij je hebt een vriend (als je lacht, als je huilt zeg m’n
naam)
Iemand die je nooit alleen laat ('k laat je nooit meer alleen)
Met jou de toekomst tegemoet gaat (elke dag weer)
Geloof me maar je hebt een vriend in mij
Is de hemel daarboven niet altijd even blauw
Ik ga door want ik weet ik heb ook een vriend in jou

7.

Iedereen is anders, niemand is als jij.
Iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij.
Iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo!
Iedereen is anders, OKIDO! (x2)
Je bent misschien wat eigenzinnig,
alleen jouw manier is goed,
maar je moet goed begrijpen,
dat iemand anders het anders doet!
Want...
Iedereen is anders, niemand is als jij.
Iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij.
Iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo!
Iedereen is anders,
OKIDO!
God heeft ieder mens geschapen,
bijzonder en heel speciaal.
Met een uniek karakter,
en zo verschillen we
allemaal.
(Muzikaal stukje)
Iedereen is anders, niemand is als jij.
Iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij.
Iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo!
Iedereen is anders,
OKIDO!
Dus?
Iedereen is anders, niemand is als jij.
Iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij.
Iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo!
Iedereen is anders,
OKIDO!
16.

Kleine superster

Jan Smit

Stoer en vastberaden kijk je nu al voor je uit
Blikken die doen smelten bij het horen van je geluid
Vriendelijk verteder jij een ieder die je ziet
Vrolijk door het leven, zonder lach en ik geniet
Ondanks dat je eigenlijk nog maar heel kort bestaat
Ben ik nooit een stuiver zonder jou meer waard
Al ben je weg, mijlenver
Ik leef voor jou m’n kleine superster
Weet dat ik er voor je ben en altijd zal zijn
Al ben je weg, mijlenver
Ik zing voor jou m’n kleine superster
Weet dat ik er voor je ben en altijd zal zijn
Lief en vol verbazing kijk je nu al even mee
voor dat jij gaat slapen met je mama naar tv
Onbewust betover jij de mensen die je zien
vaders houden hun zonen thuis over een jaar of tien
Ondanks dat je eigenlijk nog maar heel kort bestaat
Ben ik nooit een stuiver zonder jou meer waard
Al ben je weg, mijlenver
Ik leef voor jou m’n kleine superster
Weet dat ik er voor je ben en altijd zal zijn
Al ben je weg, mijlenver
Ik zing voor jou m’n kleine superster
Weet dat ik er voor je ben en altijd zal zijn
Jij bent bijzonder, beste vriend van mij
Met één lach maak jij de wereld blij
Al ben je weg, mijlenver
Ik leef voor jou m’n kleine superster
Weet dat ik er voor je ben en altijd zal zijn
Al ben je weg, mijlenver
Ik zing voor jou m’n kleine superster
Weet dat ik er voor je ben en altijd zal zijn
Weet dat ik er voor je ben en altijd zal zijn.

Jouw liedje

Claudia de Breij

Mijn hart sloeg even over, toen dat van jou begon.
Ik kon het niet geloven, niet geloven dat het kon.
Als er nu een wedstrijd was, een wedstrijd tussen mij,
en de zon, wie het hardste stralen kon,
dan denk ik dat ik won.
Want als jij je hartslag voelt, dan voel je die van mij,
en ben ik steeds dichtbij, ik ben altijd dichtbij.
Ik kreeg je in mijn armen. Ik hield je heel goed vast.
Ik hield je lekker warm, je was nog in je blote bast.
Jij moest heel hard huilen, en ik deed heel zachtjes mee.
Ik was zo blij, met je lijfje op mijn lijf
en je hart op dat van mij.
Want als jij je hartslag voelt, dan voel je die van mij,
dan ben ik weer dichtbij, ik ben altijd dichtbij.
[Rust]
Jij bent van ons samen, van allebei de helft.
En je lijkt op ons, maar nog het meeste op jezelf.
Ik hou je in mijn armen, nu het kan,
je bent zo klein.
Ik blijf bij jou, ben er altijd geweest
en ik zal er altijd zijn.
Want als jij je hartslag voelt,
dan voel je die van mijn mij,
dan ben ik weer dichtbij,
ik ben altijd dichtbij.
Want als jij je hartslag voelt,
dan voel je die van mij,
dan ben ik weer dichtbij,
ik ben altijd dichtbij.

15.

8.

Niemand zo trots als wij

Jan Smit

Alleen door Jou

Sluit heel eventjes je ogen maar,
Voel de liefde om je heen,
Jij maakt onze mooiste dromen waar,
Sinds de dag dat jij verscheen
Elke dag houd ik jou in mijn armen,
Een gevoel dat ik nooit eerder heb gekend,
Niemand zo mooi als jij,
Niemand zo trots als wij,
Je bent een engel zo klein,
Bij jou wil ik altijd zijn,
Nu je geboren bent,
Iedereen jouw naam kent,
Zal ik de rest van m'n leven,
Alles geven voor jou.
Sluit heel eventjes je ogen maar,
Voel de liefde om je heen,
Jij maakt onze dromen waar,
Sinds de dag dat jij verscheen,
Elke dag houd ik je in m'n armen,
Een gevoel dat ik nooit eerder heb gekend,

Elke dag houd ik je in m'n armen,
Een gevoel dat ik nooit eerder heb gekend,
Niemand zo trots als wij,
Je bent een engel zo klein,
Bij jou wil ik zijn.

9.

K3

Jij verblijd men dagen met je warme gulle lach,
ook al zegt men stil dat arme kind.
Jij brengt zoveel kleur in elke grijs gevulde dag,
Ziet men jou niet stralen binnenin.
Door jou, schijnt de zon een beetje meer, alleen door jou.
Word de hemel telkens weer een beetje blauw.
Elke zware lange dag, eindigt een schaterlach,
door jou, alleen door jou.
Jij kijkt naar een wolk en ziet een grote suikerspin,
Leeft soms in een luchtbel van plezier.
Kleine stoere krijger zo veel moed diep binnenin,
Kom ik neem je mee heel ver van hier.
Door jou, schijnt de zon een beetje meer, alleen door jou.
Word de hemel telkens weer een beetje blauw.
Elke zware lange dag, eindigt een schaterlach,
door jou, alleen door jou.
Jij danst door het huis zonder muziek.
Je zingt en buigt voor je publiek.
Jij hebt het altijd naar je zin
De wereld is zo mooi
De wereld is zo mooi
De wereld is zo mooi met jou erin
Door jou, schijnt de zon een beetje meer, alleen door jou.
Word de hemel telkens weer een beetje blauw.
Elke zware lange dag, eindigt een schaterlach,
door jou, alleen door jou.
Schijnt de zon een beetje meer, alleen door jou.
Word de hemel telkens weer een beetje blauw.
Elke zware lange dag, eindigt een schaterlach,
door jou, alleen door jou.
Door jou, alleen door jou,
Door jou alleen door jou .
14.

Als je slaapt

Glennis Grace

Ik zou het zo weer over doen

lichtblauw is mijn wereld vanaf de dag, dat jij er was
eindeloos in mijn armen samen in, in het gras
alles is vergeten maakt plaats voor jou en mij
nooit heb ik geweten dat wat ik zocht ben jij
refrein:
als je slaapt en ik heel even niet met jou kan zijn
zo volmaakt, zoveel geluk en toch nog maar zo klein
als je slaapt als onze liefde even rusten mag
zie je niet dat ik de hele tijd naar je lach
en ik kijk naar jou met heel mijn hart
als je slaapt
jij blijft naar me kijken verliest mij niet, niet uit het oog
telkens weer zo onzeker maar je ogen, ze blijven droog
jouw hartslag klinkt als muziek in mijn oren
moeder merel zingt omdat jij, bent geboren
refrein:
als je slaapt en ik heel even niet met jou kan zijn
zo volmaakt, zoveel geluk
en toch nog maar zo klein
als je slaapt
als onze liefde even rusten mag
zie je niet dat ik de hele tijd al naar je lach
en ik kijk naar jou met heel mijn hart
van geluk kan ik al leven
dus neem deze glimlach
die ik jou zo graag wil geven
en ik hou van jou
met heel mijn hart
13.

Marco Borsato

Je liep m’n wereld in. Hij was nog nooit zo mooi geweest
Een eindeloos begin. Dat je normaal alleen in boeken leest
En al wist ik diep van binnen. Dat dit niet voor altijd zou zijn
ik zou het zo weer over doen. Met de hemel als het doel
Schoot ik de sterren en de maan voorbij
Totaal op mijn gevoel. Maar de poorten bleken dicht voor mij
En ik wist dat ik zou vallen. Want zo hoog als ik gevlogen was
Ik zou het zo weer over doen
Jij bent weg en mijn hart is weer van mij alleen. Maar het mist jou
Ja het mist jou. De stilte hier is oorverdovend om me heen
Maar brengt me terug naar toen. En ik zou het zo weer over…
Ineens is het voorbij De herinnering verdoofde mij
Het was de mooiste tijd voor mij. En al heeft het niet zo mogen zijn
Ik had het echt niet willen missen. Al valt de prijs die ik betaal nu
zwaar
ik zou het zo weer over doen. Jij bent weg en mijn hart is weer van
mij alleen .Maar het mist jou
Ja het mist jou. De stilte hier is oorverdovend om me heen
Maar brengt me terug naar toen
En ik zou het zo weer over…
Ik zou weer niets willen weten. Ban al dat niet slapen niet eten
Nee liever de pijn dan mijn liefde met jou
Die momenten vergeten. Ik wil het niet weten
Je liep mijn wereld in. Hij was nog nooit zo mooi geweest
Jij bent weg en mijn hart is weer van mij alleen
Maar het mist jou
Ja het mist jou
De stilte hier is oorverdovend om me heen
Maar brengt me terug naar toen
En ik zou me weer verliezen
In die allereerste zoen
Ja ik zou het zo weer over doen.
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Just the way you are

Bruno Mars

And I tell her every day

Oh, her eyes, her eyes
Make the stars look like they're not shining
Her hair, her hair
Falls perfectly without her trying

Oh, you know, you know, you know
I'd never ask you to change
If perfect's what you're searching for
Then just stay the same

She’s so beautiful
And I tell her every day

So don't even bother asking
If you look okay
You know I say

Yeah I know, I know
When I compliment her
She won't believe me
And it's so, it's so
Sad to think she don't see what I see

When I see your face
There's not a thing that I would change
'Cause you’re amazing
Just the way you are
And when you smile
The whole world stops and stares for a while
'Cause girl you’re amazing
Just the way you are

But every time she asks me do I look okay
I say
When I see your face
There's not a thing that I would change
'Cause you're amazing
Just the way you are
And when you smile
The whole world stops and stares for a while
'Cause girl you're amazing
Just the way you are, yeaah

The way you are
The way you are
Girl you're amazing
Just the way you are

Her lips, her lips
I could kiss them all day if she'd let me
Her laugh, her laugh
She hates but I think it's so sexy
She's so beautiful
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When I see your face
There's not a thing that I would change
'Cause you're amazing
Just the way you are
And when you smile
The whole world stops and stares for a while
'Cause girl you’re amazing
Just the way you are
Yeaahh.
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