[Hoop]

Oh, wat is er toch met onze wereld aan de hand
Overal ellende niemand loopt meer hand in hand
Een liefdeloze wereld, dat is wat ik zie
Waar was je al die tijd, liefde, ik begrijp het niet
[Liefde]
Krijg ik nu de schuld in m’n schoenen geschoven
Kijk eens om je heen, je ziet niemand meer geloven
[Geloof]
Dat is nog niet zo gek alle hoop is ze ontnomen
[Liefde]
Waar was jij dan hoop, jij had eerder moeten komen
[Hoop]
Wat zijn dit voor verwijten ik heb m’n best gedaan
Maar zonder liefde en geloof kan hoop toch nooit bestaan
[Liefde]
Wat nou zonder liefde, waar beschuldig jij mij van
[Hoop]
Jij loopt de kantjes ervan af jij
[Geloof]
Nee, doe jij het beter dan
Ik zie alleen maar wanhoop, hoop
[Hoop]
En ik voel alleen maar haat, liefde
[Liefde]
En geloof, ik zie alleen maar ongeloof
[Geloof]
Help ons lieve Heer want we snappen het niet meer
Alleen maar wanhoop, hoop
En we zien alleen maar haat, liefde
En geloof, we zien alleen maar ongeloof
Help ons lieve Heer, want we snappen het niet meer
[Hoop]
Moet je ons nou kijken, dat geruzie en gescheld
Juist daarom is er op de wereld oorlog en geweld
[Liefde]
Hoop, jij hebt gelijk, we moeten samen aan het werk
Het goede voorbeeld geven want samen staan we sterk
[Geloof]
Dan stel ik hierbij voor dat wij elkaar beloven
Dat wij alleen nog lief hebben, hopen en geloven

[Liefde]
Wij zijn geloof, hoop en liefde in volmaakte harmonie
[Hoop]
De mensheid zal weer weten: wij zijn de grote drie
Want er is geen plek voor wanhoop, hoop
En ook niet meer voor haat, liefde
En geen ruimte meer voor ongeloof, geloof.
Laat ons lieve Heer want het gaat lukken deze keer.

[Geloof]
Geen plek voor wanhoop, hoop
En ook niet meer voor haat, liefde
Wij zijn geloof, hoop en liefde in volmaakte harmonie
De mensheid zal weer weten: wij zijn de grote drie
Wij zijn de grote drie!
De grote drie!

