
-Omdat jij bent wie jij bent-

Omdat jij groter dan de liefde bent, groter dan alles wat je hebt gekend, 
En jij je lach deelt terwijl je ziel nog huilt, 
Een warme zon in al je daden schuilt,
Omdat jij principes hebt en handen neemt, 
Bij elkaar brengt wat ons heeft vervreemd,
 Omdat je heelt waar anderen wonden slaan, 
Maar zelf zo eenzaam je donk're weg moest gaan, 

Bridge:  Wil ik je zeggen dat ik jou zie staan,   
dat ik je diepste lessen heb verstaan,  
Dat ik het stille smeken heb gehoord,                
van je lieve hart dat bijna werd vermoord, 

Refrein:  Omdat jij bent, wie je bent, wie je bent,    
Omdat jij bent, wie je bent,   
Omdat jij bent, wie je bent, wie je bent,                 
Zwem ik met je mee, door die koude levenszee … op zoek naar land

Omdat jij mooier dan het mooiste bent, 
Schoner dan alles wat je hebt gekend, 
Omdat jij de wonden heelt van alle tijd, 
En voor de mensen en de liefde strijd, 

Omdat je opricht wat gebroken is, 
Niet strooit met wraak, maar met vergiffenis, 
Omdat je puurder dan het puurste bent,
Beter dan alles, wat ik heb gekend,

Bridge:  Wil ik je zeggen dat ik jou zie staan,   
dat ik je diepste lessen heb verstaan,  
Dat ik het stille smeken heb gehoord,                
van je lieve hart dat bijna werd vermoord, 

Refrein: En omdat jij bent, wie je bent, wie je bent,    
Omdat jij bent, wie je bent,    
Omdat jij bent, wie je bent, wie je bent,   
Zwem ik met je mee, door de koude  levenszee ...                   



Omdat jij bent, wie je bent, wie je bent,     
Omdat jij bent, wie je bent,    
Omdat jij bent, wie je bent, wie je bent,                  
Zwem ik met je mee, door die koude  levenszee  naar het nieuwe land … 
ons nieuwe land …
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