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Originele toonsoort: G 
 
 
                G                        C                           G              D  
Ik zie de zon weer vrolijk schijnen, voel me helemaal te gek 
               G                       C                     G            D      G 
Ik ben warm van top tot teen, ik heb de kriebels in m'n nek 
       G                            C                           G              D  
m'n hart dat bonst, het bloed't stroomt weergeboren niet meer moe 
     G                             C                    G     D        G 
Ik ben zo blij, want ik ga zo naar de EO landdag toe 
 
  C             D             G  
Refrein: Blij, blij, blij, blij, blij 
  C             D            G   
  Blij, blij, blij, blij, blij, blij, blij 
 
Met z'n allen in de bus naar het voetbalstadion 
Samen zingen we een loflied over hem waarmee 't begon 
De tijd vliegt om, we stappen uit en lopen door de hemelpoort 
Op 't veld klinkt al gejuich, God heeft vast een goal gescoord 
 
Refrein: 
 
            Em                                                      D 
Op de middenstip daar heeft men een groot podium gebouwd 
  C                                                    B 
Waarvan de herder tot ons spreekt, terwijl men luistert en vertouwt 
            Em           D 
't Gaat slecht met 't paradijs, te weinig ozon, dus ik geef 
 C   D 
Een kleine 100 piek en we danken met een wave, wave, wave.... 
 
Refrein: 
 
 G…. 
In de rust drinken we thee bij de Derde Wereldstand 
De opbrengst gaat naar Afrika, men wordt daar flink verwend 
Een goddelijke school en een een bijbel voor elk kind 
Dat stervend van de honger troost en openbaring vindt 
 
Refrein: 
 
 Em… 
De tweede helft begint en er wordt makkelijk gescoord 
Men haakt wat homofielen, we geloven op zijn woord 
Dat vrouwen thuis behoren en er wordt een heks verbrand 
Dan is't voorbij, de herder dankt ons, en we zingen hand in hand, hand, hand... 
 
Refrein: 
 
 G…. 
En als ik's avonds weer in huis ben, val ik uitgeput in slaap 
Berooid en uitgekleed, maar zielsgelukkig als zijn schaap 
Dat tam de ongeslagen herder volgt op weg naar 't Koninkrijk 
 
G  C  G    D            G 
Zalig zijn de armen en de Heer is stinkend rijk        (5X) 


