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800    Love changes everything 
 

 

 

Liefde maakt alles anders ! 
  
 

Love, love changes everything 
Hands and faces, earth and sky 
Love, love changes everything 
How you live and how you die 
Love can make the summer fly 
Or a night seem like a lifetime 
Yes love, love changes everything 
Now I tremble at your name 
Nothing in the world will ever be the same 
love, love changes everything 
Days are longer, words mean more 
Love, love changes everything 
Pain is deeper than before 
Love will turn your world around 
And that world will last forever 
Yes love, love changes eveything 
Brings you glory, brings you shame 
Nothing will ever be the same 
Off into the world we go 
Planning futures, shaping years 
Love bursts in and suddenly 
All our wisdom disappears 
Love makes fools of everyone 
All the rules we make are broken 
Yes love, love changes everyone 
Live or perish in its flame 
Love will never let you be the same 
Love will never, never let you be the same 
Ah 
 

Liefde verandert alles, 
Handen,gezichten, aarde en hemel 
Liefde verandert alles 
Hoe je leeft en hoe je sterft 
Liefde kan een zomer doen voorbijvliegen 
Of een nacht jarenlang laten lijken 
Ja liefde verandert alles 
Ik begin te trillen bij het horen van je naam 
Niets ter wereld zal ooit hetzelfde zijn 
Liefde verandert alles 
Dagen duren langer, woorden krijgen meer 
betekenis, liefde verandert alles 
Pijn is heviger dan tevoren 
Liefde zet je wereld op zijn kop 
En dat voor altijd 
Ja, liefde verandert alles 
Brengt vreugde en verdriet 
Niets zal ooit nog hetzelfde zijn 
We lopen op deze wereld 
Vol met plannen, jaren druk bezig 
Als plotseling de liefde je overvalt 
Verdwijnt alle verstand 
Liefde maakt iedereen dwaas 
We breken alle geldende regels 
Ja liefde verandert iedereen 
Brand hartverwarmend of verterend vuur 
Liefde laat jou nooit meer dezelfde zijn  
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