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DO THEY KNOW IT'S CHRISTMAS? - Band Aid

It's Christmas time
There's no need to be afraid
At Christmas time
We let in light and we banish shade
And in our world of plenty
We can spread a smile of joy
Throw your arms around the world
At Christmas time

But say a prayer
To pray for the other ones
At Christmas time
It's hard but when you're having fun
There's a world outside your window
And it a world of threat and fear
Where the only water flowing
Is the bitter stream of tears
And the Christmas bells that ring there
Are the clanging chimes of doom
Well tonight thank God it's them
Instead of you!

And there won't be snow in Africa
This Christmas time
The greatest gift they'll get this year is life
Where nothing ever grows
No rain or river flows
Do they know it's Christmas time at all?

Here's to you, raise a glass for everyone
Here's to them underneath that burning sun
Do they know it's Christmas time at all?

Feed the world  (3×)
Feed the world - Let them know it's
Christmas time  (3×)
Again
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HAPPY NEW YEAR - ABBA

No more champagne
And the fireworks are trough
Here we are, me and you
Feeling lost and feeling blue
With the end of the party
And the mornin' seems so grey
So alike yesterday
Now's the time for us to say:

refr. Happy new year, happy new year
May we all have one vision now and then
Of a world where ev'ry neighbour is a friend
Happy new year, happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I

Sometimes I see
How the brave new world
arrives
And I see, how it thrives
In the ashes of our lifes
Oh yes, man is a fool
And he thinks he'll be okay
Dragging on, feet of clay
Keeps on going anyway

refr.

Seems to me now
That the dreams we had before
Are all dead, nothing more
Than confetti on the floor
Make the end of a decade
In another ten years time
Who can say what we'll find
What lies waiting down the line

refr.

SCHOUDER AAN SCHOUDER - Marco Borsato & Guus Meeuwis

We staan schouder aan schouder
Ik kijk even opzij
De blik in jouw ogen
Zegt alles voor mij

De wereld ligt open
Kansen genoeg
Wie bang is voor fouten
Die doet 't nooit goed
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refr. Zon of regen
Wind mee of tegen
Als we schouder aan schouder staan
Zal 't vanzelf gaan
Blind van vertrouwen
Aan een half woord genoeg
Schouder aan schouder 
Alsof iemand je draagt
Het mooiste ligt voor ons
Het mooiste ligt voor ons
Als we schouder aan schouder staan

Schouder aan schouder
Met hetzelfde doel
Uit hetzelfde hout
Met hetzelfde gevoel

Wat er gebeurt
Alles kunnen we aan
Zolang we maar
Schouder aan schouder staan

refr.

YOU’VE GOT A FRIEND - Carol King

When you’re down and troubled
And you need a helping hand
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

refr. 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 you’ve got to do is call
And I’ll be there, yes, I will
You’ve got a friend
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If the sky above you
Should turn dark and full of clouds
And that old north wind should begin to blow
Keep your head together
And call my name out loud
And soon, you’ll hear me knocking upon your door

refr.

Ain’t it good to know that you’ve got a friend
When people can be so cold
They’ll hurt you and desert you
They’ll take your soul if you let them
But don’t you let them!

refr.

JERUSALEMA - Master KG

Jerusalema ikhaya lami
Ngilondoloze
Zuhambe nami
Zungangishiyi lana

Ndawo yami ayikho lana
Mbuso wami awukho lana
Ngilondoloze
Zuhambe nami

MOOI - Marco Borsato

Hoe val je in slaap
Hoe begint je dag
Open je je ogen
Met een traan of met een lach
En kijk je om je heen
En zie je dan de zon
Of zoek je achter alles
Naar de schaduw op de grond

En leef je voor geluk
Of sterf je van verdriet
En voelt dat als een keuze
Of heb jij die keuze niet
Het maakt niet echt iets uit
Of dat de waarheid is of niet
Het is hoe jij het ziet

refr. Hoe mooi
Kan het leven zijn
‘t Is maar hoe je kijkt
Het is maar wat je droomt
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Hoe mooi
Is jouw werkelijkheid
Jij bent net zo rijk
Zo rijk als je je voelt

Weet je wat je hebt
Is de cirkel rond 
Zie je wat er staat
Of mis je enkel wat er stond
Krijg je wat je wilt
Of zelfs meer dan wat je vroeg
Ben je tevreden met het minste
Of is het meeste niet genoeg

Raak je verwonderd van de sneeuw
Van het ruisen van de wind
Geniet je van de vogels
Van het lachen van een kind
Creëer je je geluk
Want binnen in jezelf
Is waar het eindigt en begint

refr.

VIVA LA VIDA - Coldplay

I used to rule the world
Seas would rise when I gave the word
Now in the morning, I sleep alone
Sweep the streets I used to own

I used to roll the dice
Feel the fear in my enemy's eyes
Listen as the crowd would sing
Now the old king is dead! Long live the king!

One minute I held the key
Next the walls were closed on me
And I discovered that my castles stand
Upon pillars of salt, pillars of sand

refr. I hear Jerusalem bells are ringing
Roman Calvary choirs are singing
Be my mirror, my sword and shield
My missionaries in a foreign field
For some reason I can't explain
I know Saint Peter won't call my name
Never an honest word
But that was when I ruled the world
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It was a wicked and wild wind
Blew down the doors to let me in
Shattered windows and the sound of drums
People couldn't believe what I'd become

Revolutionaries wait
For my head on a silver plate
Just a puppet on a lonely string
Oh, who would ever want to be a king?

refr.

NOOIT MEER EEN MORGEN - Marco Borsato

Als er nooit meer een morgen zou zijn
En de zon viel in slaap met de maan
Heb je enig idee wat het met je zou doen
Als je nog maar een dag zou bestaan

Zou je hart zich weer vullen met vuur
Van de eeuwige schaamte bevrijd
Keek je niet meer benauwd naar de klok aan de muur
Kwam je los uit de greep van de tijd

refr. Zouden zorgen niet langer je leven bepalen
En had je voor angst geen ontzag
Als je held of heldin van je eigen verhalen
Al was het dan maar voor één dag

Zou de toekomst niet langer je denken beheersen
En leefde je voor het moment
Met een luisterend oor voor het kind in jezelf
Zou je eindelijk weer zijn wie je bent

refr. We verbannen de dromen naar morgen en later
Maar doet het je stiekem geen pijn
Dat je dan pas zou doen wat je altijd al wou
Als er nooit meer een morgen zou zijn

refr.
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STRAKS BIJEEN - Iona

Straks bijeen, als de dreiging voorbij is
Straks bijeen, het verdriet van de baan
Weer bijeen, zonder afstand te houden
Opgetogen: de morgen breekt aan

Samen zullen we danken en zingen
Samen breken we brood, delen wijn
Wij omhelzen elkaar weer met vrede:
Een gebaar dat bijzonder zal zijn

En we steunen elkaar en beloven
Na het leed dat we hebben doorstaan
Dat we zien wat het nieuwe betekent
En daar zinvol mee om zullen gaan

En ik hoop dat we zullen ervaren
In geloof dat de liefde ons leidt:
Voor elkaar en voor moeder aarde
Goed te zorgen nu en altijd

ZING, VECHT, HUIL - Ramses Shaffy

Voor degene in een schuilhoek achter glas
Voor degene met de dichtbeslagen ramen
Voor degene die dacht dat ie alleen was
Moet nu weten, we zijn allemaal tezamen

Voor degene met 't dichtgeslagen boek
Voor degene met de snelvergeten namen
Voor degene die 't vruchteloze zoeken
Moet nu weten, we zijn allemaal tezamen

refr. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Niet zonder ons
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Voor degene met de slapeloze nacht
Voor degene die 't geluk niet kan beamen
Voor degene die niets doet, alleen maar wacht
Moet nu weten, we zijn allemaal tezamen

Voor degene met z'n mateloze trots
In z'n risicoloze hoge toren
Op z'n risicoloze hoge rots
Moet nu weten, zo zijn we niet geboren

refr.

Voor degene met 't open gezicht
Voor degene met 't naakte lichaam
Voor degene in 't witte licht
Voor degene die weet, we komen samen

refr. (2×)

A BRANDNEW DAY (EVERYBODY REJOICE) - Wizard of Oz

Everybody look around!
‘Cause there’s a reason to rejoice, you see
Everybody come out!
And let’s commence to singing joyfully

Everybody look up!
And feel the hope that we’ve been waiting for
Everybody be glad!
Because our silent fear and threat are gone

Freedom you see
Has got our hearts singing so joyfully
Just look about
You owe it to yourself to check it out

refr. Can’t you feel a brandnew day (4×)
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Everybody be glad!
Because the sun is shining just for us
Everybody wake up!
Into the morning, into happiness

Hello world!
It’s like a different way of living now
Thank you world!
I always knew that we’d be free somehow

In harmony
Let’s show the world that we’ve got liberty
It’s such a change
For us to live so independently

refr.

SEIZOENEN - uit de musical Joe

Tel je de honderden dagen, duizenden uren?
Tel je miljoenen seconden achter elkaar?
Tel je de honderden dagen, duizenden uren?
Wat maakt een leven, hoe meet je een jaar?

In dromen, in daden, in nachten, in koppen koffie
In meters, in geld, in vrijheid of strijd?
Nee, tel niet in honderd of duizend, niet in miljoenen
Meet in seizoenen van liefde je tijd

refr. Voel in je hart, voel in je hart, 
Voel in je hart ieder seizoen
Dat maakt een jaar een levensjaar

Nog zoveel honderden dagen, duizenden uren
Miljoenen dingen te doen en reizen van plan
Nog zoveel honderden dagen, duizenden uren
Hoe meet je het leven op van een vrouw of een man?
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In troost die zij vond
In Zijn tranen in nood
In waar Hij voor stond
In de dag van Zijn dood

Kom zing nu voor vrienden
‘t Verhaal is nooit voorbij
Dus vier het maar, gedenk nu een jaar
Samen zij aan zij!

refr. Hou in je hart, hou in je hart
Hou in je hart ieder seizoen
Dat maakt een jaar...
Dat maakt een jaar...
Dat maakt een jaar een levensjaar

ZO MAAR TE GAAN MET EEN STOK IN JE HAND - Liedboek 806

Zomaar te gaan met een stok in je hand
Zonder te weten met wie je gaat eten
Zomaar te gaan met een stok in je hand 
Ga jij op weg naar dat mooie Friesland!
 
Zomaar te gaan met een stok in je hand
Zomaar wat reizen zoals de wijzen
Zomaar te gaan met een stok in je hand 
Ga jij op weg naar dat mooie Friesland!
 
Zomaar te gaan met een stok in je hand
Met het vertrouwen, 't zal zich ontvouwen
Zomaar te gaan met een stok in je hand
Ga jij op weg naar dat mooie Friesland!

THIS IS THE MOMENT - René Froger

This is the moment, this is the day
This is the moment when I know I'm on my way
Ev'ry endeavour
I have made ever
Is coming into play
Is here and now today
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This is the moment, this is the time
When the momentum and the moment are in rhyme
Give me this moment
This momentous moment
I'll gather up my past
And make some sense at last

refr. This is the moment when all I’ve  done
All of the dreaming, scheming and screaming
Becomes one
This is the day, just see it shine
When all I've lived for...
Becomes mine

This is the moment, this is the hour
When I can open up tomorrow like a flower
And put my hand to
Ev'rything I planned to
Fulfill my grand design
See all my stars align

refr. This is the moment, my final best
Destiny beckoned I never reckoned
Second best
I wont look down, I must not fall
This is the moment...
The sweetest moment...
Of them all!

This is the moment, damn all the odds
This day or never I’ll sit forever
With the gods
When I look back I will recall
Moment for moment...
This was the moment...
The greatest moment...
Of them all!


