
Van de liefde wil ik zingen
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Liefdesliedje

Ik ken geen ogen
met datzelfde hemelblauwe
er is geen warmte
die zo warm is als de jouwe

er zijn geen oren
die zo eind’loos kunnen luisteren
ik ken geen stem
die zoveel lievigheid kan fluisteren

er zijn geen handen
die zo teder kunnen strelen
geen mens waar ik zó graag
mijn liefde mee wil delen.
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Mama

Mama is het woord
waar het leven mee begint
mama is het woord
dat hoort bij ieder kind

een woord om zacht te zeggen
niet om luid te schreeuwen
het hoeft niets uit te leggen
en gaat door alle eeuwen

mama is het woord
waar de mensheid mee begint
mama is een ander woord
voor liefde.
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Een

als je echt van iemand houdt
iemand alles toevertrouwt
een die echt weet wie je bent
ook je zwakke plekken kent

die je bijstaat en vergeeft
een die ‘naast’ en ‘in’ je leeft
dan voel je pas wat leven is
en dat liefde geven is



Poezen katten bruine beren
spelen ’t grote liefdesspel

ze doen het in hun eigen vel
nimmer gaan ze uit de kleren
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Mijn liefje van die 

ze heeft van die armen zo lief en zo warm  
die mij voor geen greintje doen denken aan arm 

ze heeft van die voetjes zo trippelend licht  
ze heeft van die woordjes als van een gedicht
 
ze heeft van die handjes nog zachter als zij  
ze heeft van die lachjes zo klaterend blij 

ze heeft van die kijkers van ‘vive la vie’  
mijn liefje, mijn liefje heeft alles ‘van die’ 



14

Van de liefde wil ik zingen 

Van de liefde wil ik zingen 
Van de liefde is mijn lied 
Van de liefde wil ik zingen 
Anders zing ik liever niet 

Van de liefde wil ik zingen 
Omdat liefde leven is 
Wat de liefde is voor leven 
Dat is het water voor de vis 

En dat zijn de wolken voor de hemel 
Dat zijn de korrels voor het zand 
Het zijn je ogen voor mijn ogen 
Het zijn je handen voor mijn hand 

En daarom zing ik van de liefde 
Van de liefde is mijn lied 
Daarom zing ik van de liefde  
Anders zing ik liever niet 
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Ik heb een lied van blije kleuren 
Ik heb een lied van kakelbont 
Dat is het lied van mij kan niks gebeuren 
Dat zo vaak op mijn programma stond 

En ik heb een lied van zomerzonnen 
Dat met een blauwe zee begint 
Ik heb het duizendmaal gezongen 
Zorgelozer dan een kind  

En daarom zing ik van de liefde 
Van de liefde is mijn lied 
Daarom zing ik van de liefde  
Anders zing ik liever niet 

Ik heb een lied van weinig woorden 
Ik heb een lied van eenzaamheid 
Ik heb een lied dat niemand hoorde 
Dat ik aan de stilte heb gewijd 
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Toen m’n muziekje was verklonken 
En zonder klank is er geen lied 
Toen m’n sterren niet meer blonken 
En ik was dronken van verdriet 

En daarom zing ik van de liefde 
Van de liefde is mijn lied 
Daarom zing ik van de liefde  
Anders zing ik liever niet
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