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Marco Borsato & Guus Meeuwis -

Schouder Aan Schouder 
We staan schouder aan schouder 
Ik keek even op zij 
De blik in jouw ogen zegt alles voor mij 
De wereld ligt open, kansen genoeg 
Wie bang is voor fouten doet het nooit goed 
 
Zon of regen 
Wind mee of tegen 
Als we schouder aan schouder staan 
Zal het vanzelf gaan 
Blind van vertrouwen 
Aan een half woord genoeg 
Schouder aan schouder 
Alsof iemand je draagt 
Het mooiste ligt voor ons 
Het mooiste ligt voor ons 
Als we schouder aan schouder staan 
Als we schouder aan schouder staan 
 
Schouder aan schouder 
Met hetzelfde doel 
Uit hetzelfde hout 
Met hetzelfde gevoel 
En wat er gebeurt, alles kunnen we aan 
Zolang we maar schouder aan schouder staan 
 
Zon of regen 
Wind mee of tegen 
Als we schouder aan schouder staan 
Zal het vanzelf gaan 
Blind van vertrouwen 
Aan een half woord genoeg 
Schouder aan schouder 
Alsof iemand je draagt 
Het mooiste ligt voor ons 
Het mooiste ligt voor ons 
Als we schouder aan schouder staan 
Als we schouder aan schouder staan 
 
Als we schouder aan schouder staan 
Als we schouder aan schouder staan 
 
Schouder aan schouder met hetzelfde doel 
 
Zon of regen 
Wind mee of tegen 
Als we schouder aan schouder staan 
Zal het vanzelf gaan 
Blind van vertrouwen 
Aan een half woord genoeg 
Schouder aan schouder 
Alsof iemand je draagt 
Het mooiste ligt voor ons 
Het mooiste ligt voor ons 
Als we schouder aan schouder staan 
Als we schouder aan schouder staan 
Als we schouder aan schouder staan 
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