Vrede op aarde
Wat is er toch aan de hand
In ons mooie Nederland
In de wereld stonden wij bekend als tolerant
Alles kon in dit land
Wij zingen “in de mensen een welbehagen”
Terwijl er elders kinderen om voedsel vragen
Miljoenen mensen zijn op de vlucht
En krijgen nauwelijks rust
Zij vrezen voor hun leven
En worden vaak ook nog verdreven
Niemand die zich over hun wil ontfermen
Zij zijn gedoemd te blijven zwerven
Op oudejaarsavond ontsteken wij vuurwerk
Het is eigenlijk gekkenwerk
Binnen enkele uren verknallen wij voor miljoenen
Terwijl er mensen zijn die lopen zonder schoenen
Met kerst haalt men alles uit de kast
Er is vaak zoveel dat het niet altijd past
Een berg van overvloed
Daar doen wij ons aan tegoed
Als ik dan hoor spreken over grenzen sluiten
Want het kost ons vele duiten
Daar kan ik niet tegen
Ook zij waren liever thuis gebleven
Zij hebben huis en haard moeten verlaten
Hun stad of dorp is bezet door soldaten
Of nog erger: door dieven en rebellen
Die denken dat zij alles hebben te vertellen

Gelukkig zijn er ook nog “goede mensen”
Die ook een andere houding van Nederland en Europa wensen
Zij houden niet van rellen
En willen liever rustig hun mening vertellen
Je zal maar met kerst zitten in een kamp
Dat lijkt mij een ramp
Weten dat je niet welkom bent
Want je geloof en ras zijn vreeswekkend
Ik hoop van harte dat wij uit de Nederlanden
Nooit in zo’n situatie belanden
Geef degenen hulp, daar waar de nood groot is
Vertrouwen in de mensheid is toch niet mis
Deze zaak gaat mij zeer aan het hart
Ik hoop dat men in het nieuwe jaar start
Om deze vluchtelingen een thuis te geven
Ook zij hebben recht op een veilig leven
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