
1. HET VOGELNESTJE

Er schommelt een wiegje in ’t bloeiende hout
Een wiegje met bloemengordijntjes
Dat hebben twee vogeltjes samen gebouwd
En zie eens hoe keurig en fijntjes
Als ’t windeke speelt, de loverkens streelt
Dan schommelt het tedere wiegelein mee
Als ’t scheepje op deinende zee

In ’t schommelend wiegje is wonder geschied
Uit d’eitjes zijn jongen geboren
Nu zingt in verrukking het gaaike zijn lied
Een liedeke zoet om te horen
Hoe ’t jubelt door ’t hout, hoe ’t schatert door 
’t woud
En moedertje dekt ze van ’t luisteren niet moe
Met koest’rende vleugeltjes toe



2. AVONDLIEDJE 

Natuur ligt in dromen verzonken

Het maantje blikt vriendelijk neer

En honderden sterretjes spieg’len

Zich zacht in het heldere meer

Het windeke suist in de bomen

En wiegelt de vogels in rust

Het bloemeke hult zich in ’t lover

Door ’t koeltje in sluim’ring gesust



3. WEES GEGROET 
    VOLSCHONE LENTETIJD

Als de winter vlucht voor de lentelucht
En de zon het nieuwe leven wekt
Als een bloesemkroon met haar teder schoon 
In de hof de naakte twijgen dekt
Dan zingt al wat leeft en zingen kan verblijd
Wees gegroet volschone lentetijd, 
wees gegroet, wees gegroet, 
wees gegroet volschone lentetijd!

Ja, ons harte gloeit nu ’t viooltje bloeit
Nu ons ’t madeliefje tegenlacht
En met blijde klank brengen w’onzen dank
voor de zonneglans, de bloemenpracht
Zo weerklinkt ons vrolijk lied dan wijd en zijd
‘k heb u lief o schone lentetijd, 
‘k heb u lief, ‘k heb u lief, 
‘k heb u lief, o schone lentetijd!

  



4. DE BLOEMPJES 
              GINGEN SLAPEN

De bloempjes gingen slapen
Zij waren geurens moe
Zij knikten met hun kopjes
Ons welterusten toe
Zacht ritselt gindse lindenboom 
En lispt als in een droom:
Goedenacht, goedenacht, mijn kindje 
goedenacht 

De vogels zongen vrolijk 
Door ’t zonnetje gekust
Nu vouwen zij hun vleugels
Begeven zich ter rust
Alleen het krekeltje in ’t veld 
Zijn zoet geheim vertelt:
Goedenacht, goedenacht, mijn kindje 
goedenacht 



5. KLEIN VOGELIJN

Klein vogelijn op groene tak
Wat zingt g’ een lustig lied
We hebben in ons hele boek 
Zo’n vrolijk wijsje niet
O zeg ons, zeg ons, aardig beest
Wie toch uw meester is geweest
O zeg ons, zeg ons, aardig beest
Wie toch uw meester is geweest

Voorzeker ‘t is de goede God
Die ’t U heeft toevertrouwd
Opdat gij aan der blinden oor
Zijn goedheid melden zoudt
O ja, wij weten ’t, aardig beest
Dat God uw meester is geweest
O ja, wij weten ’t, aardig beest
Dat God uw meester is geweest



6. IN ’T GROENE DAL

In ’t groene dal in ’t stille dal
Waar kleine bloempjes bloeien
Daar ruist een blanke waterval
En druppels spatten overal
Om ieder bloempje te besproeien 
Ook ’t kleinste
Om ieder bloempje te besproeien 
Ook ’t kleinste

Omhoog omlaag op berg en dal
Ben ‘k in de hand des Heren
Toch kies ik als ik kiezen zal
Mijn stille plek, mijn waterval
Toch blijf ik steeds naar mijn begeren
De kleinste
Toch blijf ik steeds naar mijn begeren
De kleinste



7. HET AVONDKLOKJE 

’t Zonnetje gaat van ons scheiden
’t Avondrood kleurt weer het veld
Zoete rust mogen wij beiden
Nog door geen zorgen gekweld

Hoort gij hoe ’t klokje met lieflijke klank
Ons weer naar huis roept tot bede-en tot 
dank
Lui nu, o klokje, lui voort
Slapen wij straks ongestoord



8. KOELTJES SUIZ’LEN

Koeltjes suiz’len, doen rits’len het lover
Brengen de geuren der bloemen ons over
Winden lenen hun diensten de mensen
Voeren de zeeman naar ’t land zijner 
wensen
Drijven de schepen vlug voor zich henen
Draaien gedienstig de molenstenen
Maar plots’ling breekt de stormwind los
En vliegt vernielende door het bos
Hij rukt aan de takken van krachtige eiken
Vernielt grote schepen en beukt hoge 
dijken
En altijd blijkt zijn vernielende aard
Zo doet de storm in zijn teug’loze vaart
En altijd blijkt zijn vernielende aard
Zo doet de storm in zijn teug’loze vaart



9. OP DE GROTE 
            STILLE HEIDE 

Op de grote stille heide
Dwaalt de herder eenzaam rond
Wijl zijn wit gewolde kudde
Trouw bewaakt wordt door de hond
En al dwalende ginds en her
Denkt de herder: ach hoe ver,
Hoe ver is mijn heide, hoe ver  
Is mijn heide, mijn heide

Op de grote stille heide 
Bloeien bloempjes lief en teer
Pralend in de zonnestralen
Als een bloemhof heinde en veer
En tevreden met karig loon
Roept de herder: ach hoe schoon
Hoe schoon is mijn heide, hoe schoon 
Is mijn heide, mijn heide.



10. TWEE VOERLUI

Een karretje op een zandweg reed 
De maan scheen helder, de weg was 
breed 
Het paardje liep met lusten 
'k Wed, dat het zelf zijn weg wel vindt 
De voerman lei te rusten... 
Ik wens je wèl-thuis, me-vrind! 2x

Een karretje reed langs Berg en Dal 
De nacht was donker, de weg was smal 
Het paard liep als met vleugels 
De sneeuwjacht zweept zijn ogen blind 
De voerman houdt de teugels... 
Ik wens je wèl-thuis, me-vrind! 2x 

Eén karretje keert behouden weer 
Het ànder heeft er geen voerman meer  
Waar mag hij zijn gebleven? 
'k Wed  dat je 'em op de zandweg vind, 
Of mooglijk wel daarnéven... 
Hij komt niet weer thuis, die vrind! 2x 



11. Hoe zachtkens 
        glijdt ons bootje

Hoe zachtkens glijdt ons bootje
Daar op het spieg’lend meer
De riempjes net en proper
Gaan luchtig op en neer
De golfjes kabb’len spelend
Al tegen ’t bootje aan
En ginds zien wij den toren
In ’t groene bosje staan

Maar wie wil spelevaren 
Zij wijs en welbedacht
Want menig voer in ’t bootje
Die dood werd thuisgebracht
Het bootje is zo wankel
Het is zo rank en smal
Wie met gevaren spotten 
Zijn beter aan de wal



  
 12. LANGS BERG EN DAL 

Langs berg en dal 
Klinkt hoorngeschal
Met vollen zuiv’ren toon 2x
En fors en stout
Kinkt door het woud
Die galm zo schoon zo schoon 2x

’t geeft schoner kleur
En frisser geur
Aan alles wat m’omringt 2x
En ’t beekje spat
Zijn paarlend nat
Alsof ’t een liedje zingt 2x

Genot en rust
En levenslust
Daalt bij die melodij 2x
Verdriet en smart
Wijkt uit het hart
En vlucht en vlucht van mij 2x
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