
 
Let op!! 

Soms... 

als de kat weer eens van huis is 

hebben alle muizen feest 

ze genieten van het eten 

dus voor ieder die dit leest 

stuur die kat maar snel naar buiten 

kijk voorzichtig in de mand 

en de maaltijd kan beginnen 

zo vanuit een kinderhand 

maar ook Jezus wil graag geven 

hemels voedsel -dag en nacht- 

laat Hem bij jou binnenkomen  

neem en eet, ontvang Zijn kracht! 
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