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Hij komt, hij komt!

Hij komt, hij komt, 

die lieve goede Sint.

Mijn beste vriend, jouw beste vriend,

de vriend van ieder kind.

Mijn hartje klopt,

mijn hartje klopt zo blij.

Wat brengt hij jou, wat brengt hij mij,

wat brengt hij jou en mij?

’t Is feest elk jaar.

Mijn schoentje staat al klaar.

Hij komt, hij komt, 

die lieve goede Sint.

Mijn beste vriend, jouw beste vriend,

de vriend van ieder kind.
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Wie komt er alle jaren?

Wie komt er alle jaren

weer uit Spanje varen?

Over de grote zee, ja ja…

Dat is Sinterklaas, hoera!

Wie brengt er veel cadeautjes?

Pakjes en pepernootjes,

letters van fijne chocola…

Dat is Sinterklaas, hoera!
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Zie ginds komt de stoomboot

Zie ginds komt de stoomboot

uit Spanje weer aan.

Hij brengt ons Sint-Nicolaas,

ik zie hem al staan.

Daar huppelt zijn paardje

het dek op en neer.

Daar waaien de wimpels

zo mooi heen en weer.

Kijk, Piet staat te lachen

en roept naar de kant:

‘Ik heb genoeg lekkers

voor heel Nederland!’

O lieve Sint-Nicolaas,

kom ook eens bij mij.

En rij toch niet stilletjes

ons huisje voorbij.



Sinterklaas, die lieve man

Sinterklaas, die lieve man,

komt elk jaar als ’t even kan,

samen met zijn Pieten.

Vaart over de grote zee

en brengt veel cadeautjes mee.

Dat wordt weer genieten.

’t Paardje is er ook weer bij,

staat te trappelen, is zo blij.

Kan haast niet meer wachten.

Strakjes draaft hij op het dak,

vindt de weg met groot gemak

in de donkere nachten.

Sinterklaas komt hier weer heen.

’t Is een feest voor iedereen,

grote en kleine mensen.

En in ieder schoentje vindt

Piet een briefje voor de Sint

met de liefste wensen.
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De stoomboot is weer aangekomen

De stoomboot is weer aangekomen

uit Spanje over de zee.

Heeft Sinterklaasje meegenomen

en de Pieten kwamen mee.

En het hele schip is volgeladen.

Duizend zakken staan er zij aan zij. 

Die zitten allemaal vol speelgoed,

voor jou en ook voor mij.
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