Op weg met jou ....

Jij bent mijn nu, mijn toen,
jij bent mijn leven,
jij bent mijn denken
en mijn doen.
Jij bent mijn lied
en ik weet zeker dat
de Heer jou heeft gegeven,
want zoiets liefs,
dat geven mensen niet.

Lied : Have a little faith in me (John Hiatt)
When the road gets dark
And you can no longer see
Just let my love throw a spark
And have a little faith in me
And when the tears you cry
Are all you can believe
Just give these loving arms a try
And have a little faith in me
Have a little faith in me
Have a little faith in me
And when your secret heart
Cannot speak so easily
Come here darling, from a whisper start
And have a little faith in me
And when your back’s against the wall
Just turn around and you, you will see
I will catch you, I will catch your fall
Just have a little faith in me
Have a little faith in me
Have a little faith in me
‘Cause I’ve been loving you, for such a long, long time
Expecting nothing in return
Just for you to have a little faith in me
You see time, time is our friend
‘Cause for us, there is no end
And all you gotta do, is have a little faith in me
I will hold you up, I will hold you up
And your love, gives me strength enough to
Have a little faith in me
Hey hey
All you gotta do for me girl
Is have a little faith in me
Vertrouw op me ...

Als de weg donker wordt
En je niet langer kan zien
Laat mijn liefde dan een vonk afgeven
En heb een beetje vertrouwen in me
En als de tranen die je huilt
Alles zijn wat je kan geloven
Probeer deze liefhebbende armen eens
En heb wat vertrouwen in me
Heb wat vertrouwen in me
Heb wat vertrouwen in me
En als je geheime hart
Niet zo makkelijk kan spreken
Kom hier, schat, het begint met een fluitering
En heb wat vertrouwen in me
En als je met je rug tegen de muur staat
Draai je dan om en je zal zien
Dat ik je op zal vangen, ik zal je opvangen als je valt
Heb wat vertrouwen in me
Heb wat vertrouwen in me
Heb wat vertrouwen in me
Omdat ik al zo lang van je houd
En daar niets voor terugverwacht
Alleen dat jij een beetje vertrouwen in me hebt
Je begrijpt dat de tijd, de tijd onze vriend is
Omdat er voor ons geen eind bestaat
En alles wat je moet doen is wat vertrouwen in me
hebben
Ik zal je omhooghouden, ik zal je omhooghouden
En jouw liefde geeft me genoeg kracht om
In mezelf te geloven
Hey hey
Alles wat jij voor me moet doen, meisje
Is een beetje vertrouwen in me hebben

JIJ...
Het is niet belangrijk voor me wat je doet voor de kost. Ik wil
weten waar je naar verlangt en of je durft te dromen dat het
verlangen van je hart vervuld wordt.
Het is niet belangrijk voor me hoe oud je bent. Ik wil weten of je
het risico durft te nemen jezelf belachelijk te maken voor liefde,
voor je dromen, voor het avontuur van in leven zijn.
Het is niet belangrijk voor me welke planeten er om je maan heen
staan. Ik wil weten of je het centrum van je eigen verdriet hebt
aangeraakt, of je geopend bent door de teleurstellingen van het
leven, of dat je ineengeschrompeld en gesloten bent geworden uit
angst voor meer pijn. Ik wil weten of je bij pijn kunt zijn, van mij
of van jou, zonder te proberen het te verbergen of te laten
verdwijnen of het op te lossen.
Ik wil weten of je kunt zijn met vreugde, van mij of van jou, of je
wild kunt dansen en je door extase laten vullen tot in de toppen
van je vingers en tenen, zonder ons te waarschuwen dat we
voorzichtig moeten zijn of realistisch, of dat we de beperkingen
van het mens-zijn moeten onthouden.
Het is niet belangrijk voor me of het verhaal dat je vertelt waar is.
Ik wil weten of je een ander teleur kunt stellen om trouw te
blijven aan jezelf; of je beschuldigingen van verraad kunt dragen
zonder je eigen ziel te verraden. Ik wil weten of je ontrouw kunt
zijn, wanneer nodig en daardoor vertrouwenswaardig.
Ik wil weten of je schoonheid kunt zien, zelfs als het niet elke dag
mooi is, en of je vandaar uit kunt leven. Ik wil weten of je met
mislukkingen kunt leven, van jou of van mij, en toch aan de rand
van het meer kunt staan, schreeuwend tegen het zilver van de
volle maan, “Yes!”.
Het is niet belangrijk voor me te weten waar je woont of hoeveel
geld je hebt. Ik wil weten of je op kunt staan na een nacht van
verdriet en wanhoop, vermoeid en gebroken, en doet wat gedaan
moet worden om de kinderen te voeden.

Het is niet belangrijk voor me wie je bent of hoe je hier bent
gekomen. Ik wil weten of je met mij in het centrum van het vuur
kunt staan zonder daarvoor terug te schrikken.
Het is niet belangrijk voor me wáár of wàt of met wiè je hebt
gestudeerd. Ik wil weten wat jou van binnenuit steun geeft
wanneer al het andere wegvalt.
Ik wil weten of je alleen kunt zijn met jezelf, of je werkelijk van
jouw eigen gezelschap houdt in de lege momenten.
Auteur: Oriah Mountain Dreamer (een Indiaanse
vrouw)

Evangelie (Joh 15,9-27)
Weet je wat ik graag zou hebben? Dat is dat jullie van
elkaar houden, net zoals ik van jullie houd. Alleen als je
je helemaal aan iemand geeft, houd je van hem. Dat is
pas liefde. Dat is wat ik van jullie verlang. Jullie zijn niet
minder dan ik: ik vertel jullie alles wat ik van mijn
Vader hoor. En ik heb jullie uitgekozen om te doen wat
Hij vraagt.
Ik heb jullie de taak gegeven om mensen lief te
hebben: mensen gelukkig maken is jullie enige doel. Als
je daarvoor kiest, zal God je geven wat nodig is. Hij zal
gevend antwoorden op jullie vragen. Val elkaar houden,
dat dus wat ik wil.

Liefdesbelofte
.... ik wil met jou op weg ....

Hoe Hij met hen op weg ging ...
Onze Vader
Zo worden mensen pas echt mens
Door te schuren tegen elkaar,
Door elkaar niet uit de weg te gaan,
Door elkaar te zoeken in vreugde en verdriet,
Door helemaal bij de ander te willen zijn.
Ik denk aan die unieke mens,
Die het ons allemaal voorgeleefd heeft.
Hij had het doel scherp voor ogen.
Hij wilde een nieuwe wereld.
Hij koos de weg van waarachtigheid.
Hij ging de problemen niet uit de weg.
Hij zocht geen uitvluchten en verontschuldigingen.
Zijn leven was delen en daarom nam hij Brood en Wijn
En deelde ze uit aan zijn vrienden
Met als opdracht :
Deel en breek je leven met elkaar
Ontvlucht elkaar niet,
Breng het geluk dichterbij
En wees elkanders antwoord.
Blijf dit doen om mij te gedenken

Altijd heb ik je lief (Koen & Kris Wauters)
Elke keer als jij me aankijkt
Dan voel ik dat ik thuis ben
Elke keer als ik aan jou denk
Dan weet ik dat ik juist ben
Je redt me uit mijn bange dromen
Je liefde leidt me door de nacht
Mocht ons ooit iets overkomen
Weet dan dat ik op je wacht
Want m'n lief
Altijd heb ik je lief
Ik kan niet zonder jou bestaan
Altijd heb ik je lief
Ik kan niet zonder jou
Mijn hart dat zegt ik heb je nodig
Dat zegt ik hou van jou
Zo'n hart maakt woorden overbodig
En ik blijf het altijd trouw
Je laat de zon weer voor me schijnen
Je bent mijn passie en mijn kracht
Mocht je op een dag verdwijnen
Weet dan dat ik op je wacht
refrein
Mocht je op een dag verdwijnen
Weet dan dat ik op je wacht
Want m'n lief
Altijd heb ik je lief
Ik kan niet zonder jou bestaan
Altijd heb ik je lief
Ik kan niet zonder jou
Altijd heb ik je lief
Ik kan niet zonder jou bestaan
Ik kan niet zonder jou

Getrouwd,
dat is met je hele wezen blij en arm
koud en moe zijn
groot en klein zijn
bij elkaar.
Dat is,
van top tot teen met huid en haar volop mens zijn, bij
elkaar .
Getrouwd,
dat is zwijgend moe zijn- onbegrepen,
niet in staat een weg te banen naar elkaar .
Dat is vragend- plagend, lievend, gevend, stil maarwachtend, bij elkaar .
Getrouwd,
dat is getweeën groeiend
als mensen
ieder naar zijn aardEn daarin elkaar steeds weer boeien, jij bent mijn leven
waard.

Leven is dankbaar zijn
voor het licht en de liefde
voor de warmte en de tederheid
in mensen en dingen
zomaar gegeven

