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 refrein 
 Dit ben ik 
 En dat ben jij 
 Een wereld van verschil zit tussen ons in 
 Totdat je iets beter kijkt 
 
 Ik ben jou 
 En jij bent mij 
 Ik woon een oceaan bij jou vandaan 
 En toch voelt het dichtbij 
 
 We zijn toch allemaal kinderen 
 Eenieder is gelijk 
 Geen kleur, geen geloof, geen arm of rijk 
 Wanneer je in twee kinderogen kijkt 
 
Nanana nanananaana 
Nanana nanananaana 
 
‘Vrede duurt nog honderd jaar’ 
Dat stond er in de krant 
Problemen hier, een oorlog daar 
De wereld staat in brand 
 
Ik vroeg m’n ouders hoe dit kon 
En of het tij kon keren 
Mijn vader zei toen 
‘Ja, als we elkaar meer accepteren’ 
 
Er is zoveel gezeur 
Men is zo eigenwijs 
Het grijze krijgt weer kleur 
Als je door kinderogen kijkt 
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  brug 
  Kom je uit Kazachstan 
  Of kom je uit Japan 
  Woon je in Zanzibar 
  Woon je in Myanmar 
  Oh je wilt toch ook naar school?  
  Je hebt toch een idool?  
  Je hebt toch een talent?  
  Je hebt toch ook een wens? 
  Ik wens… 
  Dat iedereen door kinderogen kijkt 
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