
Mooie Praatjes 
 
Je hoort de mooie praatjes  
van leven en van hoop  
Toch bekruipt je het gevoel misschien  
dat ik je lucht verkoop 
 
Wat weet ik van de pijn en strijd  
die op jouw leven drukt 
Wat weet ik van het rotgevoel  
dat alles steeds mislukt. 
 
Zoveel woorden over Jezus  
Echt met jou begaan  
Toch blijft in jouw gedachten  
Wat heb ik hier straks aan 
 
Als ik terug moet naar mijn leven  
Waar alles op me wacht  
Wat heb ik dan aan liedjes  
hoe eerlijk ook gebracht 
 
Want wie zal me helpen vandaag  
Wie zal me dragen vandaag  
Wie kan het stelpen  
Het bloeden van mijn hart  
Komt God mij te hulp als ik vraag  
Ik kan dat niet geloven  
Al wilde ik geloven, vandaag 
 
Ik herken de onmacht  
die ik in je ogen las  
De stormen in mijn leven  
vormden mij tot wat ik was  
Ik heb geleefd en ik ben soms  
beschadigd en gekwetst 
Onzekerheid en ontrouw  
Zijn ook voor mij bekend 
 
Als ik zie hoe nu mijn leven is  
Na hoe het is geweest  
Kan ik alleen maar zeggen  
Dat Jezus echt geneest  
Ik mocht opnieuw beginnen  
Maar nu niet meer alleen  
En waar ik ook doorheen moet gaan  
Hij sleept me daar doorheen 
 
Hij zal me helpen vandaag  
Hij zal me dragen vandaag  
Hij kon het stelpen  
het bloeden van mijn hart  
Hij komt te hulp voor ik vraag  
Ik leer dat geloven  
Hij leert mij geloven  
Vandaag 
 
Hij wil je helpen vandaag  
Hij wil je dragen vandaag  
Hij kan het stelpen  
Het bloeden van jouw hart  
Ik wens je zo toe dat vandaag  
jij zult durven hopen  
Op leven dat Hij geeft  
en ik in je ogen lees  
Dat God je hart geneest 
 
tekst en muziek:Martin Brand & Henk Doest 
© Martin Brand Producties en Small Stone Media [all adm. by Smallstonemediasongs.com] 


