Surprise-Lichtfeest
Liederen

Zie ginds komt
(melodie: Zie ginds komt de stoomboot)
Zie ginds komt de boot met Klaas, Sien, Piet en Nel.
Hun reis was voorspoedig: O, dank je wel!
Kijk, zie daar één zwaaien heel hoog in de mast.
Ik juich opgetogen ben zo enthousiast.
Wat staat mij te wachten in de donkere tijd?
Surprises en lachen om m’n eigenaardigheid.
Ik zal ook dit jaar weer de dans niet ontspringen.
Dus laat mij maar vrolijk en lichtvoetig zingen.

Over zee komt het volk aan
(melodie: Sinterklaas goed heilig man)

Daar wordt op de deur geklopt
(melodie: Daar wordt op de deur geklopt)

Over zee komt het volk aan,
Piet en Nel en Klaas en Sien,
met hun bonte vriendenschaar
vrolijk uitgedost zowaar,
en appeltjes van oranje.
Kan je heerlijk dromen.
Laat het volk maar komen.

Daar wordt op de deur geklopt,
hard geklopt, zacht geklopt.
Daar wordt op de deur geklopt,
wie zal dat zijn?
Sien, Klaas of Nel en Piet,
Piet, Klaas of Nel en Sien?
Daar wordt op de deur geklopt,
‘k zal het zo zien / we gaan het zo zien.
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Klaas, Sien, Piet en Nel
(melodie: Sinterklaaskapoentje)
Klaas, Sien, Piet en Nelle,
wij willen wat vertellen.
Kom voortaan met zijn allen
dan kan ’t feestelijk knallen.

Sien, Nel, Klaas en Pieter,
geef (ons) niet op ons sodemieter,
maar laat ons lol beleven
(om) capriolen van het leven.

Piet, Nel, Klaas en Siene,
wij willen jullie dienen
met lekkers voor de dieren,
zodat zij ook feest vieren.

Nel, Sien, Piet en Klaasje,
geen knecht en ook geen baasje,
maar vrienden van zovelen
om hun gaven mee te delen.

Zie de maan schijnt door de bomen
Zie de maan schijnt door de bomen;
makkers staakt uw wild geraas.
’t Heerlijk avondje is gekomen
van Piet en Sien en Nel en Klaas.
Geef elkander maar de hand
zet je zorgen aan de kant.
Geef elkander maar de hand
zet je zorgen aan de kant.
O, wat fijn om straks te spelen;
wat zal de surprise zijn?
Met geduld alles verdelen;
’t een is groot ’t ander klein.
Vreugde straalt in ieders hart;
vergeten is de oude smart.
Vreugde straalt in ieders hart;
vergeten is de oude smart.

Er is geen reden om te klagen;
‘t leven is je goed van zin.
Er komt antwoord op je vragen;
denk daarover niet te min.
Ook al heb je lang gewacht,
in vreugde wordt de pijn verzacht.
Ook al heb je lang gewacht,
in vreugde wordt de pijn verzacht.
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Welkom volk van over zee
(melodie: Sinterklaasje kom maar binnen)
Welkom volk van over zee, kom er maar in,
want we hebben allemaal erg veel zin
in een feest van hoop en licht
met surprise en gedicht.
Voordat jullie allen verder gaan,
doe ons huis toch even aan.
En we zingen en we springen;
’t is een dolle boel.
De pret die straalt van ieders smoel.
En we zingen en we springen;
’t is een dolle boel.
Kom erin en neem een stoel.
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