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Omdat jij altijd klaar staat 

heb ik iets leuks gemaakt 

een pot voor thee of koffie 

die best gezellig staat 

je kunt er niet uit drinken 

het is misschien nog lek 

dus heb ik er iets ingestopt 

dat is toch ook niet gek 

want jij bent best bijzonder 

ik geef dit graag aan jou 

en God geeft jou Zijn zegen 

Zijn liefde en Zijn trouw 
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