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Muziek: Boudewijn de Groot

Nu hoef je

Am

meer aan te

trek- ken en te ho- pen dat je licht het doet'-

F

ra - zen

CmajT

in het don- ker,

bui - ten de storm- wind nu maar

t:

is het warm en licht en- goed.

F

ten kij - ken,

E

waar de re - gen valt. Ik zie. het

E7 A:,1&,^

víui'van hoop en

Am

Wanto- gen

F

en ik ken

al - les

F

gaat voor-bij, maar ik ge-loof,-

c

ik ge-looi- q;;Jwr':

S+A... At
ik

als je 's mor-gens oP- staat, ben

ge- zet-mis- schien hebbij je en

31 Am

de zon schijnt bui-ten, gaan we

CmajT

lo - pen door de dui- nen- en als het re- gent, gaan we t'rug
als

G

U - ren lang- zaam wak- ker wor- den,

G

zwe- ven door de tijd.-

licht door dc gtlr- dij 
- 

- ncn cll dcn gecl't gccn kcr- hcicl.

Ik zie het
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Want je kunt niets ze - ker we - ten en al - les gaat voor-

F

bU, maar ik ge- loof, -
G

ik ge- loof, - ik ge- loof- ik ge- loof- rn Jou en-ge- loof,-
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don- ker. Een straat- lan - ta - ren bui- ten geeft wat
--d'oe

71 (̂t

de lich- ten uit- en de ka- mer wordt nu

Am

I

tt

stoe- len staan te wach- ten op't ont

in de ka - mer

G

wor- den vrien- den die

Am

gaan sla - pen, de

met debijt.

G

mor- gen word ik rvak- ker

E

en ho - ning,

Am/G

de glans van't gou-den zon-

An/Fí Am/F

a.

rq. -1ouw.. haar.
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En- de
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'ftt-u)""din- gen de ka- nrcr, rvel [e - rus- - a- vond gaan wc sla- pcn
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Avond

mor- gen zien we wel.

moÍ- gen zien we wel.

dingea ka- mer zou- den le- ven- lo- ze din- gen zijn

de ka- mer zou- dea le- ven- lo- ze din- gen zijn

En

En

der

jou'

JOu.

je kunt niets ze- ker we- ten,

kuat niets. ze- ker we- ten,

ker we- tetr,

kutrt triets ze- ker we- ten,jou.

-_À y

al- les gaatvoor- ,1";i maar ik ge-loof,

al- les gaatvoor-f'-l maar ik ge-loof,

geJoof, ik ge-loof ik ge-loof,

ik ge-looí, ge-Ioof ge-loof, ik ge-looi-

ik ge-loof ik ge-loof,

al- les gaat voor-.-r

ik ge-loof,

ik ge-loof ik ge-Ioof,

ik ge-loof



-/' in jou en mij
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kuntniets ze- kerwe- teD, les gaatvoor-i--7 maar ik geJoof,

kuntniels ze- kerwe- ten, want al- les gaatvoor-y' r maar ik ge-loof,
I

kuntniets ze- kerwe- ten, watrt al- les gaatvoor-,'f,' tuut ik ge'loof,

kuntniets ze- kerwe- tetr, ge-loof,

ik ge-loof, ik ge-loof

Jik ge-loof

ik ge-loof, ik ge-loof

ik ge-looffraaf

r ik geloof,' ik ge-toof ia jou en mij lFge- loof

/ ik geloof, ik ge-loof in jou en- mij Ik ge- loàÍ

ik geloof, ik ge-loof in jou en mij lF-ge-'loof


