
Lied van jouw Leven 
Tussenbrief

We worden omringd door Liefde
Bij het lopen in de natuur maak ik graag foto’s van wat me onderweg treft. Zo heb ik 
de laatste jaren een hele verzameling foto’s van harten aangelegd. Regelmatig valt 
mijn oog op harten. Ik zie ze op de grond, op bomen, in de modder, in de sneeuw. 
In de vorm van stenen, regenplassen, afgewaaide blaadjes, zwammen, gaten in de 
grond, doorkijkjes tussen boombladeren. Eigenlijk merk ik, dat het onderweg 
bezaaid is met harten. Ik kan maar één conclusie trekken: we worden omringd door 
Liefde!

Een gedichtje uit ‘Zwijgend goud’ van Astrid Esmeralda Klompstra.

Liefde leven

Hoe groter de opgave 
die op onze deur klopt,
hoe krachtiger de oproep 
tot het leven van een gave
diep in ons verstopt.

Hoe groter de slag
die het leven ons geeft,
hoe krachtiger de oproep
tot het leven van Liefde
die altijd onder alles leeft….

Zingen als toegang tot een grotere ruimte
Wat zijn we gezegende wezens, met ons vermogen tot zien voorbij de oppervlakte, 
en tot horen van een oproep diep in ons verstopt! Onze stem kan daar een grote rol 
in spelen, als middelaar tussen binnen en buiten, als Ziele-opener, als mondstuk 
van de Ziel. 
Mijn zingen herinnert me aan wat ik vergeten ben over mezelf. Het herinnert het me 
ook aan wat ik soms liever wil vergeten. Verdriet en kwetsbaarheid kunnen diep 
aangeraakt worden als ik zing. Toch ervaar ik, dat juist dáárin een sleutel verborgen 
kan zijn naar een grotere ruimte, van waaruit ik me geroepen weet om Liefde te 
leven.



Een nieuw, toepasselijk liedje dat Jan en ik bij onze laatste Hart&Ziel op zondag 
zongen heet Break open en heeft als tekst:

‘If my heart would break, break open
to spread Your Love…’

Hier kun je het beluisteren/bekijken

In de afgelopen eerste Hart&Ziel-bijeenkomsten van dit jaar 2023 werden we 
verrast met een overvloedige opkomst. Hoe fijn was het om met vertrouwde én 
nieuwe medezangers het nieuwe jaar binnen te zingen! Ik hoop dat we zo samen 
verder zingend op weg blijven gaan.

De eerstvolgende Hart&Ziel op zondag, door Jan en mij, is alweer op 12 februari. 
Op vrijdagavond 17 februari is er weer ‘ouderwets’ Met Hart en Ziel zingen.
Van harte uitgenodigd om in februari mee te zingen!  (Graag even aanmelden)

Zoals je in de agenda rechtsonder of op mijn website kunt zien, treden Jan en ik op 
uitnodiging ook graag af en toe buiten de vertrouwde oevers met Hart&Ziel on 
tour.

Graag maak ik je nog eens attent op de mogelijkheid verschillende van onze 
mantra’s te beluisteren via Vimeo of Soundcloud.

Welkom                                                             

 Ik hoop je te ontmoeten!               
 Warme groet,

Suzanne 
Suzanne Uleman
www.liedvanjouwleven.nl

Een liedje uitgelicht 

Hart&Ziel en zo….. 

https://vimeo.com/792573554
https://vimeo.com/user9529460
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjxibGA4OL8AhU5hf0HHfS7C3MQFnoECB0QAQ&url=https://soundcloud.com/user-659971357&usg=AOvVaw28G_wXjn7_u_MjUYtTPP-W
http://www.liedvanjouwleven.nl

