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Als de koning komt 
 

Als de koning komt, als de koning komt, 

zo, onaangekondigd, sta je dan verstomd? 

Want je wist het niet, nee je wist het niet. 

Wat doe je dan als je hem zomaar ziet? 

Ga je dan verstoppen, of juist helemaal niet? 

 

Dan roep je: hé! En ga je mee, 

dan ga je rennen, springen, juichen, wel voor twee, 

dan klap je hard, je zingt en lacht  

en je zwaait met wat je vindt, al is ’t een tak! 

 

Als de koning komt, als de koning komt, 

zo, onaangekondigd zet hij voet aan de-grond. 

Geeft hij jou dan hoop voor je levensloop? 

Wat wil je zeggen en wat is je vraag? 

Zo, heel onverwacht kan het ook gaan vandaag. 

 

Dan roep je: hé! En ga je mee, 

dan ga je rennen, springen, juichen, wel voor twee, 

dan klap je hard, je zingt en lacht, 

want de toekomst wordt nog mooier dan je dacht! 
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