
Mercy, Marvin Gaye 

Oh, mercy mercy me 
Oh things ain't what they used to be,  
Where did all the blue skies go? 
Poison is the wind that blows  
from the north and south and east 

Oh mercy, mercy me, 
Oh things ain't what they used to be,  
Oil wasted on the oceans and upon our seas,  
fish full of mercury 

Oh mercy, mercy me 
Oh things ain't what they used to be,  
Radiation under ground and in the sky 
Animals and birds who live nearby are dying 

Oh mercy, mercy me 
Oh things ain't what they used to be 
What about this overcrowded land 
How much more abuse from man can she stand? 

Oh, no, my sweet Lord,  
My Lord, my sweet Lord 
 

 

Mercy – Nederlandse vertaling 

Oh, heb genade met mij     
De dingen zijn niet meer zoals ze waren. 
Waar zijn alle blauwe luchten gebleven? 
Vol gif is de wind die uit het noorden,  
zuiden en oosten waait. 
Oh, heb genade met mij 
De dingen zijn niet meer zoals ze waren 
Olie verspild op de oceanen en op onze zeeën,  
vissen vol kwik 
 

Oh, heb genade met mij 
De dingen zijn niet meer wat ze waren, 
straling onder de grond en in de lucht 
Dieren en vogels in de buurt gaan dood 
 
Oh heb genade met mij 
De dingen zijn niet meer wat ze waren 
Hoe zit het met dit overbevolkte land 
Hoeveel misbruik door de mens  
kan onze moeder aarde nog verdragen? 
 

Oh nee, mijn lieve God, mijn lieve Heer 
 

 

 

 

 

 



Sympathy - Steve Rowland & The Family Dogg 

Now when you climb into your bed tonight 

And when you lock and hold the door 

Just think of those out in the cold and dark 
'Cause there's not enough love to go 'round 

And sympathy is what we need my friend 
And sympathy is what we need 
And sympathy is what we need my friend 
'Cause there's not enough love to go 'round 
No, there's not enough love to go 'round 

Now half the world hates the other half 
And half the world has all the food 
And half the world lies down and quitely starves 
'Cause there's not enough love to go 'round 

And sympathy is what we need my friend . . . 
 
 

 

Sympathie – Nederlandse vertaling 

 

Als je dan vanavond in je bed kruipt 

En als je de deur op slot hebt gedaan 

Denk dan aan degenen buiten, in de kou en het donker  

Omdat er niet genoeg liefde rondgaat op de wereld 

 

En sympathie is wat we nodig hebben, mijn vriend 

sympathie is wat we nodig hebben 

sympathie is wat we nodig hebben, mijn vriend 

Omdat er niet genoeg liefde rondgaat op de wereld 

Nee, er is niet genoeg liefde voor iedereen 

 

De halve wereld  haat de andere helft 

En de ene helft heeft al het eten 

En de andere  gaat liggen en sterft stilletjes 

Omdat er niet genoeg liefde rondgaat op de wereld 

 

En sympathie is wat we nodig hebben, mijn vriend . . . 

 

 

 


