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Vol verwachting  
 
Zit jij zomaar in het donker heel alleen 
en je denkt: waar moet dat nou toch heen? 
Je hebt geen zin om op te staan 
en zelf eens aan het werk te gaan. 
Alles gaat vandaag toch echt wel mis 
en je weet niet wat daar leuk aan is. 
Niks te lachen niks te vieren en gebrek aan licht, 
ach kwam hier maar eens een goed bericht! 
 
Blijf niet treuren, trek een vrolijker gezicht; 
in het donker komt heel langzaam licht! 
Het wordt nu tijd om op te staan 
en samen aan de slag te gaan. 
Want het ergste is nu echt voorbij; 
nog maar even en je wordt weer blij. 
even wachten, even werken, het wordt langzaam licht. 
Ja, dat is toch echt een goed bericht! 
 
Vol verwachting van het licht dat komen gaat 
maken wij ruimbaan in onze straat. 
De Koning komt, zo wordt gezegd, 
van licht en vrede en van recht. 
Samen werken aan zijn welkomstfeest, 
dan geniet je straks allermeest! 
Want dan lach je en dan vier je in het volle licht 
met een grote grijns op je gezicht. 
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