
 

Water maakt je schoon en fris, 

water wil heel dichtbij zijn. 

water is voor mens en vis, 

of ze nu groot of klein zijn. 

Water, water, zonder kunnen we niet 

Water, water, zingt voor ons steeds weer een lied. 

Water stromend door het land, 

water, eenvoudig water: 

zoekt en voedt de kleinste plant 

bloemen geeft zij later. 

Van het water krijgt al het levende kracht 

Levend water, trouw overdag en bij nacht. 

Water maakt je schoon en rein, 

water is rijke zegen. 

Water zuivert groot en klein 

water is mild als regen. 

Water, water, over ons lijf stroomt de vloed 

water, water, water is heilig en goed. 

Water stroomt soms sterk en wild 

alles vernielend nader. 

Mensen vluchten angstig voort 

kinderen zonder vader. 

Water, water, water omsluit in haar schoot 

twee geheimen: dragende leven dood. 

Als een mens van dorst vergaat 

roept zij om water, water! 

Heel de wereld geeft zij graag 

voor een slok simpel water. 

Water, water, water omsluit in haar schoot 

twee geheimen: dragende leven dood. 

                                           Melodie: Guy Béart, l’Eau Vive 

Van der AA 

In water beginnen, door water te gaan, 

die water beminnen, die hangen haar aan. 

De bron is het groenland, de kronkelloop langs, 

als varens als bloemen mijn waterverstand 

En vogels n bomen en melkvee en graan 

zij allen zij komen van water vandaan 

mijn waterhuis lichaam jij waterhuis kerk 

van water houw stenen van water mijn naam. 

Jij water, jij vrouwe mijn zuster mijn min 

jij sterkste getrouwe leid mij bij jou in 

te vrezen de springvloed in schreeuwen vergaan 

maar lopen te water is zien zij is goed. 

                                              Tekst:Herman Verbeek 

Water in druppels,  

water in stromen. 

Water dat zó uit de lucht is gekomen. 

Overal zie je druppeltjes blinken, 

nu kunnen planten en bomen weer drinken. 

Water in beken 

en in rivieren, 

water in meren voor dorstige dieren, 

en al die zeeën vol zwemmende vissen, 

wat moest je doen als je water zou missen. 

Wassen met water, 

spelen met water, 

spatten en plenzen, geplas en geschater. 

Maar in het diepe daar kan je verdrinken! 

Leer maar gauw zwemmen, dan zul je niet zinken. 

Hoor je het water? 

’t lied van het water? 

’t Zingt en het klinkt met zo helder geklater. 

Ons heeft de aarde, water gegeven, 

zodat we allemaal hier kunnen leven. 
                                               

                                           Tekst en muziek: Eveline Stern 


