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Al zou je nooit meer kunnen groeten 
die je het liefste weer zou zien – 

 
Ik sla mijn armen om je heen, 
Ik laat je nooit, geen dag alleen. 
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Al gaat het kwaad in volle vaart 
 
 

Al gaat het kwaad in volle vaart, 
een dief met snode plannen, 

straks komt de Dag dat hij vergaat 
en nooit meer dreigend voor je staat – 

voor altijd uitgebannen! 
 

Al sluipt hij stil als virus rond, 
de hele wereld over, 

al spaart hij longen, hart noch mond, 
al steelt hij mensen, kerngezond – 

God arresteert die rover! 
 

Al wordt het leven nog een hel, 
de adem ons ontnomen, 

de Levende van Israël  
geeft wie weet morgen al bevel: 
Mijn Geest, vervul hun dromen! 

 
Al weet geen sterveling wanneer 

en hoe dat zal gebeuren, 
ons harde lot neemt eens een keer: 

geen stad op slot, geen maskers meer – 
wijd open alle deuren! 

 
Al geef ik toe dat ik soms beef: 

zo talrijk de gevaren – 
als ik aan God mij overgeef 

klinkt nu al: ‘Kind, zowaar ik leef, 
jouw ziel zal Ik bewaren!’ 
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Al zou geen mens je meer omarmen 
 
 

Al zou geen mens je meer omarmen, 
al sta je eenzaam bij een graf, 

laat Mij jouw koude hart verwarmen, 
Ik ben jouw steun, jouw stok, jouw staf! 

Ik laat je niet ten onder gaan, 
Ik ben niet weg, maar opgestaan! 

 
Al zou je nooit meer kunnen groeten 

die je het liefste weer zou zien, 
Ik wil met liefde jou ontmoeten 

en bij je blijven bovendien: 
Ik sla mijn armen om je heen, 

Ik laat je nooit, geen dag alleen.  
 

Al zou geen mens je meer omhelzen, 
niemand je kussen voor de nacht, 

wat blijft is liefde: Ik omhels je, 
trouw houd Ik over jou de wacht! 

Ik deel je vreugde en je pijn – 
Ik zal jouw Allerliefste zijn. 
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Alleensaamheid 
 
 

Alleen te kunnen zijn is een talent 
dat niet aan ieder is gegeven. 

Wie in de stad Alleen geen straten kent, 
wordt al heel snel af- en uitgeschreven. 

 
Of (eerlijk zijn!) schrijf jij jezelf maar af? 

Je wilt per se niet meer ontmoeten 
wie niet alleen is. Je wordt zelfs zo laf 

dat je geen mensen meer wilt groeten – 
 

je sluit je op. Ben jij alleen alleen? 
Dat denk je maar! Zelfs voor wie samen- 

woont, geldt af en toe: één plus één is één. 
De stad Alleen heeft heel veel namen... 

 
Alleensaamheid – een woord dat niemand kent. 

Ik wel. Ik heb het uitgevonden. 
Het zegt dat je, alleen, toch samen bent. 

Met wie? Zijn vriendschap heelt je wonden. 
 

Hoe eenzaam ben je als je single bent? 
Je hoeft geen zelfmoord te beramen 

wanneer je niet (meer) met een ander bent. 
Ook Jezus was alleen. En samen. 
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Alles is maar even 
 
 

Alles is maar even, 
heel dit lange leven 

maar een ademtocht. 
 

Alles is maar even, 
al waar wij naar streven, 

al waar ik naar zocht. 
 

Alles is maar even, 
veel wat is geschreven 
blijvend uitverkocht. 

 
Alles is maar even, 

heden hoogverheven, 
morgen wangedrocht. 

 
Alles is maar even – 

schuw met vrees en beven 
waarop hoogmoed pocht! 

 
Alles is maar even, 

eens wordt je gegeven 
waar je fel om vocht. 

 
Alles is maar even – 

God, laat mij dan leven 
in uw ademtocht. 
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