Duizendpoot!
Je blijft ons hart veroveren
het lijkt of jij kunt goochelen
je haalt van alles uit de kast
we zijn zó vaak weer blij verrast
om wat jij steeds aan ons laat zien
soms tel je eventjes tot tien.
We zijn ontdeugend, willen veel
soms kleur jij daarom groen en geel
maar toch blijf jij steeds naast ons staan
je reist voor ons van zon naar maan
we danken God om wie jij bent
dat maken wij vandaag bekend.
Jij bent een echte duizendpoot
en onze dank is daarom groot
vandaag heb jij geluk, wees blij
't is moederdag dus jij bent vrij
wij nemen nu jouw taken waar
vandaag heb jij het voor elkaar.
Doe rustig aan, geniet en lach
je ziet ons zuchten deze dag
maar alles doen wij echt voor jou
al denk je vast: Wat zeg je nou?
Tot sterren aan de hemel staan
gaan wij voor jou van zon tot maan.....
........en weer terug!
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Duizendpoot!
Je blijft mijn hart veroveren
het lijkt of jij kunt goochelen
je haalt van alles uit de kast
ik ben zó vaak weer blij verrast
om wat jij steeds aan mij laat zien
soms tel je eventjes tot tien.
Ik ben ontdeugend, wil soms veel
soms kleur jij daarom groen en geel
maar toch blijf jij steeds naast mij staan
je reist voor mij van zon naar maan
dus dank ik God om wie jij bent
dat alles maak ik nu bekend.
Jij bent een echte duizendpoot
mijn dankbaarheid is daarom groot
vandaag heb jij geluk, wees blij
't is moederdag dus jij bent vrij
ik neem nu "al" jouw taken waar
vandaag heb jij het voor elkaar.
Doe rustig aan, geniet en lach
je ziet mij zuchten deze dag
maar alles doe ik echt voor jou
al denk je vast: Wat zeg je nou?
Tot sterren aan de hemel staan
ga ik voor jou van zon tot maan.....
........en weer terug!
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