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Je toont de mooiste kleuren 

van rood tot hemelsblauw 

met woorden en ook daden 

vertel je van Gods trouw 

God geeft jou mooie veren   

dat is een compliment 

wij kijken vaak naar foutjes 

maar Hij weet wie je bent. 

 

Als pauw loop je te pronken 

je bedje is gespreid 

want veren van de Vader 

die raak je nooit meer kwijt    

van God krijg jij de zegen  

van ons een dikke duim    

als extra een beloning 

iets lekkers en een pluim! 
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