
Laat elk talent beschikbaar zijn 

Laat elk talent beschikbaar zijn 
en ieder mens te vinden zijn 
om onrecht, oorlog, martelpijn 
met woord en daad te weren. 
Laat al wie in God gelooft 
en in zijn rijk, aan ons beloofd, 
met inzet van hart en hoofd 
zich tot de minste keren. 

Laat ieder deel van leven zijn, 
van sterk tot zwak,                         
van groot tot klein; 
laat ieder meesterdienaar zijn, 
verlegen om de vrede. 
Dat niemand in dit bestaan 
apart en eenzaam hoeft te staan; 
dat allen met allen gaan 
met hart en lijf en leden. 

Laat alle kracht gebundeld zijn 
en liefde niet gekunsteld zijn, 
om dwars door leugen,                 
schone schijn 
een wereld op te bouwen, 
waar tweedracht en haat verstomt 
en recht niet langer wordt 
verkromd, 
zodat er een einde komt 
aan wee-geroep en rouwen. 

 

 

 

 

Van jouw toekomst wil ik spreken! 

Van jouw toekomst wil ik spreken                   
wat geen mens gelooft gebeurt:                  
Miljonairs gaan straten vegen,                  
Kaapstad zal zijn ingekleurd 

Refrein:                                               
Zingt, speelt,                                  
zodat het kan gebeuren:                                               
Dat wij, verlost van schijn,                               
met elkaar in vrede zijn! 

Generaals en officieren                                       
zien geen brood meer in de strijd,             
want voorbij zijn hebben, houden,                         
‘ik voor mij‘ is uit de tijd. Refrein.  

De woestijn begint te bloeien,                
achterbuurt zal centrum zijn.                     
Wie zijn stem niet mocht 
verheffen,                                        
vindt gehoor op ruim terrein. 
Refrein.   

Schijn en leugen zijn verdwenen,            
waarheid zal de voertaal zijn.                       
En de dood wordt niet 
verzwegen,                               
sterven doet niet langer pijn. 
Refrein.  

Met de opkomst van de armen                
dringt  God tot zijn wereld door.                   
Hij begint opnieuw ter scheppen,              
vindt bij mensen nieuw gehoor. 
Refrein.  
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