
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klein, klein baby’tje. 
Jouw wiegje staat al klaar.
Ik geef een knuffelbeer aan jou,
dus baby kom nu maar.  
 

Ik mag jouw grote broertje

                    

      Klein, klein baby’tje 

wiegje staat al klaar. 
geef een knuffelbeer aan jou, 

 

 
Klein, klein baby’tje
Hé, kom je nu al gauw?
Jij zit verstopt in mama’s buik.
Wij zijn benieuwd naar jo

Klein, klein baby’tje, 
God maakte jou zo klein. 

Ik mag jouw grote broertje* zijn. 
Zeg, vind je dat niet fijn? 

 
* Broertje: zusje, vriendje. 
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baby’tje, 
, kom je nu al gauw? 

Jij zit verstopt in mama’s buik. 
zijn benieuwd naar jou. 



    Een baby in de buik 

 

Moeders buik lijkt op een bedje

voor een baby’tje zo klein.                                                                                                                

God laat daar een kindje groeien.

wat voor kindje zal het zijn?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

     

 

Moeders buik lijkt op een bedje,                                                                                                           

                                                                                                                

od laat daar een kindje groeien.                                                                                                           

zijn? 

              Als de baby groot genoeg is,

              komt hij uit haar buik vandaan.

   En omdat hij dan nog

   krijgt hij warme kleertjes aan.
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Als de baby groot genoeg is,                                                 

komt hij uit haar buik vandaan.                                    

En omdat hij dan nog bloot is,                                      

krijgt hij warme kleertjes aan. 
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God gaf mij een broertje, ik mag zijn 

Ik wil graag met hem spelen

Hij drinkt en slaapt en huilt, maar wat kan ik met hem doen?                                                         

* * * (maak 3 kusgeluidjes)                                                                                                                     

Ik wacht wel tot hij groter is en geef een zoen.                                                                                      

* *    (geef 2 kusjes) * Zusje: vriendj
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St, doe een beetje zachtjes 

St, doe een beetje zachtjes, ja wees nu even stil.

    Hier is een heel klein baby’tje dat slapen wil.

    En gaan zijn ogen open, of als hij drinken wil:

    (doe het huilen na:) wè wè wè,  

    O, wat een geluid komt er dan uit wat een gegil

    (zachtjes fluisteren:) Wees stil. 

  

  

 

God gaf mij een broertje, ik mag zijn zusje* zijn.               

elen maar hij is te klein.    

maar wat kan ik met hem doen?                                                         

                                                                                                                     

is en geef een zoen.                                                                                      

* Zusje: vriendje   
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wees nu even stil. 

Hier is een heel klein baby’tje dat slapen wil.  

als hij drinken wil:  

   

O, wat een geluid komt er dan uit wat een gegil! 

     

              

maar wat kan ik met hem doen?                                                         

                                                                                                                     

is en geef een zoen.                                                                                      


