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I will follow him       (solo) 
 
S+A   I will follow Him,  
   Follow Him wherever He may go. 
   And near Him, I always will be, 
   For nothing can keep me away, 
   He is my destiny. 
 
Allen   I will follow Him, 
   Ever since He touched my heart I knew, 
   There isn't an ocean too deep, 
   A mountain so high it can keep,  
   Keep me away, away from His love. 
 
   I love Him, I love Him, I love Him,  
   And where He goes, 
   I'll follow, I'll follow, I'll follow. 
 
A   I will follow Him, 
   Follow Him wherever He may go,  
   There isn't an ocean too deep, 
   A mountain so high it can keep, 
   Keep me away.     
   
S   Together, together 
 
Allen   We will follow Him,    (Follow Him) 
   Follow Him wherever He may go,   (Oehh) 
   There isn't an ocean too deep,  (Too deep) 
   A mountain so high it can keep,   
   Keep us away, away from His love... (Ooooh Yeah) 
  
   I love Him     (Oh Yes, I love Him) 
   I'll follow     (I'm gonna follow) 
   True love     (He'll always be my true love) 
   Forever     (From now until forever) 
   I love Him, I love Him, I love Him,  (Oh yeah, I love Him) 
   And where He goes,     
   I'll follow, I'll follow, I'll follow,  (I follow You, I follow) 
   He'll always be my true love,    
   My true love, my true love, 
   From now until forever,    (Oehh) 
   Forever, forever...    (Forever) 
 
   There isn't an ocean too deep,  (No ocean) 
   A mountain so high it can keep,  (Nothing can keep me away) 
   Keep me away, away from His love (Away from His love) 
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Lied van de stilte 

S   Luister duisternis mijn vriend 
    Waaraan heb ik het toch verdiend 
   Dat ik telkens in mijn dromen 
   Dezelfde angst moet tegenkomen 
   En ’t visioen dat mij bedreigt  
   Iedere nacht weer verwacht  
    Na dat geluid van stilte 
 
S+A   In iedere droom loop ik alleen  
    Door straten zonder einder heen 
   Bij een kille straatlantaarn  
   Sta ‘k in de donkere nacht te staren  
   Mijn gezicht wordt verblind  
   Door een flits neonlicht 

En ik hoor geluid van stilte 
 
 T  En dan zie ik telkens weer  
   Tienduizend mensen, misschien meer 
   Zonder iets te zeggen fluisteren  
   Horen maar naar niemand luisteren 
   Maak een vers dat geen mens  
   Spreken wil, het blijft stil 
   En ik hoor geluid van stilte 
 
T+A  Vreemd dat ik het nu pas weet 
    Dat stilte in mijn hersens spreekt 
   Zijn mijn woorden niet te horen  
   Mijn gebaren ook verloren  
   Want zijn woord valt zo stil  
   Als de sneeuw zonder wil 
   En ik hoor geluid van stilte 
 
Allen   Een mens is bang voor elk gebod  
   Van de hoge neon-god 
   En aan alle kanten preken 
   Lichtreclames als een teken  
   En het woord staat vooraan  
   Op de muur als vermaan 
   In dat geluid van stilte 
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The Last Supper  
 
T  Look at all my trials and tribulations 
   Sinking in a gentle pool of wine 
   Don't disturb me now I can see the answers 
   Till this evening is this morning life is fine 
 
 T+A(c) Always hoped that I'd be an Apostle 
   Knew that I would make it if I tried 
   Then when we retire we can write the gospels 
   So they'll still talk about us when we've died 
 
 T+S  Look at all my trials and tribulations  A(s)   Ahh 
   Sinking in a gentle pool of wine 
   What’s that in the bread? It’s gone to my head 
   Till this evening is this morning life is fine 
 
 T+S+A(c) Always hoped that I'd be an apostle  A(s)  Ahh 
   Knew that I would make it if I tried 
   Then when we retire we can write the gospels 
   So they'll still talk about us when we've died 
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Could we start again please? 
 
Solo1   I've been living to see you 
   Dying to see you, but it shouldn't be like this 
   This was unexpected, what do I do now?  
   Could we start again please? 
 
S+A   I've been very hopeful, so far 
   Now for the first time I think we're going wrong 
   Hurry up and tell me this is just a dream 
   Could we start again please?   
T    Could we start again please? 
 
Solo2   I think you've made your point now 
Allen   You've even gone a bit too far to get the message home 
Solo2  Before it gets too frightening, we ought to call a halt 
Allen   So could we start again please? 
 
   I've been living to see you 
   Dying to see you, but it shouldn't be like this 
   This was unexpected, what do I do now? 
   Could we start again please? 
T      Could we start again please? 
 
Solo2   I think you've made your point now 
Allen   You've even gone a bit too far to get the message home 
Solo2  Before it gets too frightening, we ought to call a halt 
S+A   So could we start again please? 
T    Could we start again please? 
S+A   Could we start again please? 
T    Could we start again please? 
S+A   Could we start again please? 
T    Could we start again? 
 
Allen   Could we start again? 
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Ik zal er zijn  
 
Als je eenzaam bent zoals zovelen 
roep dan mijn naam, je ziet me staan 
Jij vindt mij, ik laat je dan niet zakken 
zoek vriendschap steeds, want je vindt het overal 
 
Refr:  
Waar je bent of waar je heengaat, 
ik zal wachten, ik zal er zijn 
Ook in goed’en slechte tijden 
ik zal wachten, ik zal er zijn. 
Ook al zoek je me midden in de nacht 
‘k Zal er zijn, weet dat ik steeds op je wacht. 
Waar, wanneer je mij zult roepen, 
ik zal wachten, ik zal er zijn. 
 
Ook als alles zwaar drukt op je schouders 
en alles groeit boven je hoofd 
Beste vriend, op mij kun je steeds rek’nen 
zoals altijd, zal ik klaar staan steeds voor jou 
 
Refr:  
Waar je bent of waar je heengaat, 
ik zal wachten, ik zal er zijn 
Ook in goed’ en slechte tijden 
ik zal wachten, ik zal er zijn. 
Ook al zoek je me midden in de nacht 
‘k Zal er zijn, weet dat ik steeds op je wacht. 
Waar, wanneer je mij zult roepen, 
ik zal wachten. ik zal er zijn. (2x) 
Ik zal er zijn 
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Wat is mijn hart? 
 
Solo Wat is mijn hart  
    Als het leeg, oud, koud en bevroren is? 
   Als het bloedt, wat het doet, nu het boos en verloren is?  
  Wat is mijn hart?  
 
Solo+ Wat is jouw woord? 
  Als het kil, stil, hard en berekend is?  
  Als het beeld wat je schetst, dat me kwetst, zo vertekend is. 
  Wat is jouw woord?  
 
Allen   Verraad mij niet,  
  Verlaat mij niet,  
  En geef je niet over  

Maar vecht voor mij  
 
A  Wat is mijn naam?  
  Ben ik iets, niets, iemand of niemand meer?  
  Kijk me aan, Spreek hem uit met de klank van de eerste keer.  
  Wat is mijn naam?  
 
S+A Wat is jouw hart?  
  Als het stopt, niet meer klopt  
  Als het niet meer is toegewijd?  
  Als het hard en verward,  
  Zich verschuilt voor de werkelijkheid.  
  Wat is jouw hart? 
 
Allen   Verraad mij niet,  
  Verlaat mij niet,  
  En geef je niet over  
  Maar vecht voor mij  
 
Solo   Koud kan de nacht zijn  
  En de dag zonder kleur  
  Leeg is mijn leven zonder jou 
  
Allen Dus neem niet af  
  Wat je mij gaf  
  Heb me lief  
  Alsjeblieft  
 
Allen   Verraad mij niet, Nee, 
  Verlaat mij niet,  
  En geef je niet over  
  Maar vecht voor mij  
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Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
 
Voor degene in een schuilhoek achter glas 
Voor degene met de dichtbeslagen ramen 
Voor degene die dacht dat-ie alleen was 
Moet nu weten, we zijn allemaal samen 
 
Voor degene met `t dichtgeslagen boek 
Voor degene met de snel vergeten namen 
Voor degene die `t vruchteloze zoeken 
Moet nu weten, we zijn allemaal samen 
 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Niet zonder ons 
 
Voor degene met de slapeloze nacht 
Voor degene die `t geluk niet kan beamen 
Voor degene die niets doet, die alleen maar wacht 
Moet nu weten, we zijn allemaal samen 
 
Voor degene met z`n mateloze trots 
In z`n risicoloze hoge toren 
Op z`n risicoloze hoge rots 
Moet nu weten, zo zijn we niet geboren 
 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Niet zonder ons 
 
Voor degene met `t open gezicht 
Voor degene met `t naakte lichaam 
Voor degene in `t witte licht 
Voor degene die weet, we komen samen 
 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Niet zonder ons 
 
Niet zonder ons (herhalen) 
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Ik ben op reis   Cantare 
 
Ik ben op reis al weet ik niet waarheen 
Maar ergens staat geschreven 
dat ik deze weg moet gaan 
En al aarzel ik soms even 
langs die eindeloze baan 
Toch weet ik, iemand ging me voor 
En daarom ga ik door! 
 
Ik heb geen geld, geen kaart en geen kompas 
Maar ik zie de tekens 
en die zeggen mij genoeg 
En al geeft er niemand antwoord 
op de dingen die ik vroeg 
Toch weet ik, aan het eind vind ik gehoor 
En daarom ga ik door! 
 
Ik ben op reis al weet ik niet waarom 
Maar ik luister naar de stilte 
En die zegt mij om te gaan 
Al verlaat ik al mijn vrienden 
Moet ik overal vandaan 
Toch weet ik, er is geen ander spoor 
En daarom, ga ik door! 
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I don't know how to love him  Staccato 

 
I don't know how to love him 
What to do, how to move him 
I've been changed, yes really changed 
In these past few days, when I've seen myself 
I seem like someone else 
 
I don't know how to take this 
I don't see why he moves me 
He's a man. He's just a man 
And I've had so many men before 
In very many ways 
He's just one more 
 
Should I bring him down? 
Should I scream and shout? 
Should I speak of love 
Let my feelings out? 
I never thought I'd come to this 
What's it all about? 
 
Don't you think it's rather funny 
I should be in this position 
I'm the one who's always been 
So calm, so cool, no lover's fool 
Running every show 
He scares me so 
 
I never thought I'd come to this 
What's it all about? 
 
Yet, if he said he loved me 
I'd be lost. I'd be frightened 
I couldn't cope, just couldn't cope 
I'd turn my head. I'd back away 
I wouldn't want to know 
 
He scares me so 
I want him so 
I love him so 
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Ja vandaag  
 
Allen  Ja, vandaag zijn wij hier bij elkaar. 

Voor ’t verhaal van Christus, de Heer. 
Hij die de weg van lijden ging. 
Gaf zijn leven voor iedereen 

 
S+A   Dat de steppe jubelt en bloeit,  

dat haar blijdschap luid weerklinkt!  
Want in 't land van de dorst ontspringt een bron, breed als een stroom. 

 
Allen   Ja, vandaag zijn wij hier bij elkaar. 

Voor ’t verhaal van Christus, de Heer. 
Hij die de weg van lijden ging. 
Gaf zijn leven voor iedereen,  

 
A+B  Zie de heerlijkheid van de Heer,  
   Zie de glorie van onze God!  
   Zeg aan al die nu treurt: "Wees niet bevreesd, God is nabij!" 
 
Allen   Ja, vandaag zijn wij hier bij elkaar. 

Voor ’t verhaal van Christus, de Heer. 
Hij die de weg van lijden ging. 
Gaf zijn leven voor iedereen 

 
 S+T  't Is de Heer die ons redden komt, 
   laat je hart dan opengaan, 
   voor de liefde van God, die jou en mij verlossen zal! 
 
 Allen  Ja, vandaag zijn wij hier bij elkaar. 

Voor ’t verhaal van Christus, de Heer. 
Hij die de weg van lijden ging. 
Gaf zijn leven voor iedereen 


