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Licht en duisternis

Do you ever feel like a plastic bag
Drifting through the wind
Wanting to start again

Heb je ooit het gevoel alsof je een plastic zak bent,
Dat meegenomen wordt door de wind
Het gevoel opnieuw te willen beginnen

Do you ever feel, feel so paper thin
Like a house of cards
One blow from caving in

Heb je ooit het gevoel, flinterdun te zijn,
Te zijn als een kaartenhuis,
Een vlaag van het wegslaan van je oevers

We leven in een duistere wereld.
Vrede is tijdelijk en plaatselijk.
Chaos en geweld lijken onvermijdelijk.
Duisternis dus.
Maar ergens is ook het Licht…

Do you ever feel already buried deep
Six feet under scream
But no one seems to hear a thing

Heb je ooit het gevoel meters diep begraven te zijn
En je schreeuwt
Maar niemand lijkt ook maar iets te horen

Do you know that there's still a chance for you
Cause there's a spark in you

Weet dan dat er nog steeds een kans is voor jou
Want is er een lichtvonk in jou

You just gotta ignite the light
And let it shine
Just own the night
Like the Fourth of July

Je hoeft enkel dit het licht in jou te ontsteken
En laat het stralen
Zo heb je de macht over de nacht
Zoals onafhankelijkheidsdag (VS, groot vuurwerk)

Cause baby you're a firework
Come on show 'em what your worth
Make 'em go "Oh, oh, oh!"
As you shoot across the sky-y-y

Want je hebt het vuurwerk in jezelf
Kom op , laat zien wat je waard bent
Maak dat iedereen roept "oh, oh, oh!"
Wanneer jij je lichtstalen schiet door de lucht

Baby you're a firework
Come on let your colours burst
Make 'em go "Oh, oh, oh!"
You're gunna leave 'em fallin' down-own-own

Want je bent vuurwerk
Kom op, laten je kleuren uiteenspatten
Laat iedereen roepen "oh, oh, oh!"
Je laat je kleuren vallen als sterren naar beneden

You don't have to feel like a waste of space
You're original, cannot be replaced
If you only knew what the future holds
After a hurricane comes a rainbow

Je hoeft je niet waardeloos te voelen
Je bent uniek, je kan niet vervangen worden
Als je eens wist wat de toekomst jou brengt
Na een orkaan komt een regenboog

Maybe you're reason why all the doors are closed
So you can open one that leads you to the perfect
road
Like a lightning bolt, your heart will blow
And when it's time, you'll know

Misschien bent jij de reden waarom alle deuren zijn gesloten
Dus je kunt de deur openen die jou leidt naar de juiste weg
Als een bliksemschicht, die je hart laat barsten van vreugde
En wanneer het de tijd is, zal jij het weten

You just gotta ignite the light
And let it shine
Just own the night
Like the Fourth of July

Onsteek gewoon het licht in jou
En laat dit stralen
Heb de macht over de nacht
Zoals op onafhankelijkheidsdag (VS, groot vuurwerk

Cause baby you're a firework
Come on show 'em what your worth
Make 'em go "Oh, oh, oh!"
As you shoot across the sky-y-y

Want jij zelf bent vuurwerk
Kom op , laat zien wat je waard bent
Laat iedereen roepen "oh, oh, oh!"
Wanneer jij jouw stralen door de lucht schiet

Baby you're a firework
Come on let your colors burst
Make 'em go "Oh, oh, oh!"
You're gunna leave 'em fallin' down-own-own

Want jij bent vuurwerk
Kom op, laten je kleuren uiteenspatten
Laat iedereen roepen "oh, oh, oh!"
Je laat je kleuren vallen als sterren naar beneden

Boom, boom, boom
Even brighter than the moon, moon, moon
It's always been inside of you, you, you
And now it's time to let it through

Boem, boem, boem
Zelfs helderder dan de maan, de maan, de maan
Het was altijd al in jou aanwezig, in jou, jou, jou
En dit is de tijd om het te laten stralen door jou heen

Cause baby you're a firework
Come on show 'em what your worth
Make 'em go "Oh, oh, oh!"
As you shoot across the sky-y-y

Want liefste, jij hebt dit vuurwerk in jou
Kom op , laat zien wat je waard bent
Laat iedereen roepen "oh, oh, oh!"
Wanneer jij jouw stralen door de lucht schiet

Baby you're a firework…
Boom, boom, boom
Even brighter than the moon, moon, moon (2x)

Liefste, jij hebt dit vuurwerk in je
Boem, boem, boem
Zelfs helderder dan de maan, de maan, de maan

In deze maand van veel duisternis en
weinig licht,
willen we elkaar bemoedigen met een
bezinning op hét Licht,
waarmee de wereld ooit begonnen is.
Het gaat voor ons in feite om de keuze,
of we doorgaan met ronddwalen in de
duisternis,
of dat we het licht van de kennis in ons
wezen willen toelaten.
Dit is een omwending,
die op zich geen opzienbarend zichtbaar
gebeuren is.
Een innerlijk vast besluit kan ons leiden
op de weg naar het Licht.
Het Licht is aanwezig
in mij, in jou en ons allen
Laat de zon in je hart stralen
Zalig Christusfeest,
het feest van de terugkeer van het Licht,
de Zo(o) van God
En een stralend NIEUWjaar
Anoniem
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