
   
 Twee Liederen 

Stef Bos & frank Boeijen – Lied van Prediker (Alles is lucht) 

Te downloaden op 

htttps://www.youtube.com/watch?v=Yhyb0OGJs28 

maar ook terug te vinden op de CD van Stef Bos In een ander licht 

Ik heb de wereld gezien 
In het licht van de liefde 
En in de schaduw van de haat 
  
Er zijn altijd twee kanten 
Ware woorden zijn niet mooi 
Mooie woorden zijn niet waar 
  
En alles beweegt zolang als het leeft 
Zoals een rivier die stroomt naar de zee 
  
Wij zijn een deel 
Van een groter geheel     
Wij vallen als bladeren    
En de wind neemt ons mee 
  
Er is een tijd van verliezen 
Er is een tijd van vertrouwen 
Er is een tijd van verlangen 
Er is een tijd van vergeten 
Er is een tijd van vergeven 
Er is een tijd voor alles 
En alles is lucht 
  
Groei naar het licht 
En klim langs de stralen naar de hemel 
omhoog 
  
Hou je niet vast aan dat wat voorbij is 
En laat alles los wat spookt in je hoofd 
Want het licht in je ogen verdwijnt met de 
tijd 
Zoals de zon in de verte  
aan het eind van de dag 

Maar alles verandert en 
Beweegt in een cirkel 
Keert terug naar de bron 
En wordt wat het was 
  
Er is een tijd van verliezen 
Er is een tijd van vertrouwen 
Er is een tijd van verlangen 
Er is een tijd van vergeten 
Er is een tijd van vergeven 
Er is een tijd voor alles 
  
En alles is lucht 
En alles is leegte 
En alles is zinloos 
En alles is leven 
Alles heeft waarde 
En alles is iets 
Alles is alles 
En alles is niets 
  
Er is een tijd van verliezen 
Er is een tijd van vertrouwen 
Er is een tijd van verlangen 
Er is een tijd van vergeten 
Er is een tijd van vergeven 
Er is een tijd voor alles 
En alles is lucht 
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 Twee Liederen 

Pete Seeger:Turn, Turn, Turn (To Everything There Is A Season)  

Te downloaden op https://www.youtube.com/watch?v=GbPl91kTFro 

Turn! Turn! Turn!is een lied van Pete Seeger, dat hij eind jaren 1950 componeerde en in 
1962 uitbracht op zijn album The Bitter andtheSweet. Het werd breed bekend als hitsingle 
uit 1965 van de Amerikaanse band The Byrds. 
Het lied bestaat uit een op muziek gezette tekst uit Prediker 3:1-8.

To Everything 
Turn, turn, turn 
There is a season 
Turn, turn, turn 
And a time for every purpose, under Heaven 
 
A time to be born, a time to die 
A time to plant, a time to reap 
A time to kill, a time to heal 
A time to laugh, a time to weep 
 
To Everything 
Turn, turn, turn 
There is a season 
Turn, turn, turn 
And a time for every purpose, under Heaven 
 
A time to build up, a time to break down 
A time to dance, a time to mourn 
A time to cast away stones 
A time to gather stones together 
 
To Everything 
Turn, turn, turn 
There is a season 
Turn, turn, turn 
And a time for every purpose, under Heaven 
 
A time of love, a time of hate 
A time of war, a time of peace 
A time you may embrace 
A time to refrain from embracing 
 
To Everything 
Turn, turn, turn 
There is a season 
Turn, turn, turn 
And a time for every purpose, under Heaven 
 
A time to gain, a time to lose 
A time to rend, a time to sew 
A time to love, a time to hate 
A time for peace, I swear it's not too late 

Voor alles, (een) beurt,  
beurt, beurt 
Is er een tijd, (een) beurt, beurt, beurt 
En een tijd voor elk doel onder de hemel 
 
Een tijd om te worden geboren, een tijd om te 
sterven 
Een tijd om te planten, een tijd om te oogsten 
Een tijd om te doden, een tijd om te helen 
Een tijd om te lachen, een tijd om te wenen 
 
Voor alles, (een) beurt, beurt, beurt 
Is er een tijd, (een) beurt,  
beurt, beurt 
En een tijd voor elk doel onder de hemel 
 
Een tijd om te bouwen, een tijd om af te 
breken 
Een tijd om te dansen, een tijd om de treuren 
Een tijd om stenen te werpen 
Een tijd om stenen bijeen te rapen 
 
Voor alles, (een) beurt, beurt, beurt 
Is er een tijd, (een) beurt,  
beurt, beurt 
En een tijd voor elk doel onder de hemel 
 
Een tijd om lief te hebben, een tijd om te 
haten 
Een tijd voor oorlog, een tijd voor vrede 
Een tijd die je mag omhelzen 
Een tijd om af te zien van omhelzen 
 
Voor alles, (een) beurt,  
beurt, beurt 
Is er een tijd, (een) beurt,  
beurt, beurt 
En een tijd voor elk doel onder de hemel. 
 
Een tijd om te winnen, een tijd om te 
verliezen 
Een tijd om te verscheuren, een tijd om te 
bijeen te naaien 
Een tijd voor liefde, een tijd voor haat 
Een tijd voor vrede, ik bezweer je, het is niet 
te laat.
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