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Superman? 
 

Al voel jij je een super man 

al denk jij dat je alles kan 

al draag jij veel - want jij bent sterk - 

uiteindelijk is het Vaders' werk 

Hij geeft de kracht om door te gaan 

ziet moeilijkheden, elke traan 

al toon jij die aan ons niet graag 

gebruik dan dit vanaf vandaag 

dit sterke spul is niet zo raar 

excuus voor tranen - reken maar - 

ga door met God dan komt het goed 

bedankt voor alles wat je doet! 
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