
 

♫ Geen betere tijd ♫ -
Stefanie & Zwitsers koor
Er is geen betere tijd,
geen beter moment
geen beter uur dan nu

Je wilde wat groots doen
niet alleen maar rusten in middelmatigheid
Je wilde naar boven kijken
en een betere wereld bouwen
Je hebt jezelf gezworen
niet op te geven zoals hiervoor
Je was zeker
elke beproeving te doorstaan
Hebt voor je, een nieuwe oever gezien
Maar nu sta je hier in de regen
helemaal alleen en verlaten
Van al de grote visies
mis je geheel elk spoor
De dode moed is je begeleider
jouw vijand de berusting
Maar nu heb ik
cool nieuws!
Weet je het al?
Er is geen betere tijd,
geen beter moment
geen beter uur dan nu
Nooit meer kracht en licht
om dat te worden, wat je bent
Hoor naar de stem in jou,
God vergeet je niet
Hoor naar de stem als ze tot je spreekt
Plaats je voor dat wat onmogelijk is.
Wees de eerste die uit de menigte steekt.
Wie niet enkel en alleen
op eigen kracht bouwt
geeft grote doelen niet op.
Zeg nooit meer "Ik kan dat niet"
Draai nooit meer alleen om jezelf.
Benut elke steen op de weg.
Misschien heeft God hem daar gelegd.
En precies dan als het jou onmogelijk lijkt
als het jou onmogelijk lijkt is Gods woord 
in jouw hart bereid.
Dat in jou spreekt en je de weg toont
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hoe je in de nieuwe wereld reist.
Er is geen betere tijd,
geen beter moment
geen beter uur dan nu
Nooit meer kracht en licht
om dat te worden, wat je bent
Hoor naar de stem in jou,
God vergeet je niet
Hoor naar de stem als ze tot je spreekt.

door rs.

Bronnen:

//

Dit zou u ook kunnen interesseren:

#kla.tv - www.kla.tv/kla.tv

Kla.TV – Het andere nieuws ... vrij – onafhankelijk – ongecensureerd ...

è wat de media niet zouden moeten verzwijgen ...
è zelden gehoord van het volk, voor het volk ...
è nieuwsupdate elke 3 dagen vanaf 19:45 uur op www.kla.tv/nl

Het is de moeite waard om het bij te houden!

Gratis abonnement nieuwsbrief 2-wekelijks per E-Mail

verkrijgt u op: www.kla.tv/abo-nl

Kennisgeving:

Tegenstemmen worden helaas steeds weer gecensureerd en onderdrukt. Zolang wij niet 
volgens de belangen en ideologieën van de kartelmedia journalistiek bedrijven, moeten wij er
elk moment op bedacht zijn, dat er voorwendselen zullen worden gezocht om Kla.TV te 
blokkeren of te benadelen.

Verbindt u daarom vandaag nog internetonafhankelijk met het netwerk!

Klickt u hier: www.kla.tv/vernetzung&lang=nl

Licence:    Creative Commons-Licentie met naamgeving
Verspreiding en herbewerking is met naamgeving gewenst! Het materiaal mag echter niet uit de context gehaald gepresenteerd worden.
Met openbaar geld (GEZ, ...) gefinancierde instituties is het gebruik hiervan zonder overleg verboden.Schendingen kunnen strafrechtelijk vervolgd 
worden.
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