
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. 
 

Sinterklaasje, kom maar binnen  
   
 Sinterklaasje, kom maar binnen met je Piet,  
 want we zingen allemaal blij een lied.  
   
 Misschien heeft u wel even tijd,  
 voordat u weer naar Spanje rijdt.  
   
 Kom dan maar even bij ons aan  
 en laat uw paardje maar buiten staan.  
   
 En we zingen en we springen  
 en we zijn zo blij,  
 en we dansen samen,  
 zij aan zij.  
   
 En we zingen en we springen  
 en we zijn zo blij,  
 en we dansen samen,  
 zij aan zij.   
 

Zie de maan schijnt door de bomen  
   
 Zie de maan schijnt door de bomen.  
 Makkers, staakt uw wild geraas.  
 Het heerlijk avondje is gekomen,  
 ’t avondje van Sinterklaas.  
   



 Vol verwachting klopt ons hart  
 't Grote feest gaat weer van start  
 Vol verwachting klopt ons hart  
 't Grote feest gaat weer van start  
   
 O wat fijn zal ’t zijn te spelen  
 met die mooie, nieuwe trein.  
 Eerlijk zullen we alles delen.  
 Chocola en marsepein.  
   
 Sinterklaas, wij zitten klaar.  
 Komt u langs bij ons dit jaar?  
 Sinterklaas, wij zitten klaar.  
 Komt u langs bij ons dit jaar? 
 
 

Sinterklaas is jarig  
   
 Sinterklaas is jarig.  
 Ik zet mijn schoentje klaar.  
 ’k Hoop dat er iets in komt.  
 Wat? Ja, wist ik het maar.  
   
 Hier zet ik wat water,  
 daar wat hooi voor ’t paard.  
 Want dat trouwe beestje  
 is het heus wel waard.  
   
 Als ik straks ga slapen,  
 komt de goede Sint.  
 ’k Hoop dat hij in ’t donker  
 wel ons huisje vindt.  
   
 ’t Paard is zwaar beladen.  
 Piet stapt dapper voort.  
 Wijst naar onze schoorsteen,  
 hij heeft mijn liedjes gehoord. 
 

  
Daar wordt aan de deur geklopt  
   
 Daar wordt aan de deur geklopt,  
 hard geklopt, zacht geklopt.  
 Daar wordt aan de deur geklopt.  
 Wie zou dat zijn?  
   
 Wees maar gerust, mijn kind.  
 Het is de goede Sint.  
   
 Hij is hier voor jou en mij.  



 Kom er maar bij!  
   
 Want die lieve Sinterklaas,  
 Sinterklaas, Sinterklaas,  
 heeft voor jou, mijn kleine baas,  
 vast een cadeau.  
   
 Kent jouw verlanglijstje.  
 Wees maar niet bang, meisje.  
   
 Hij maakt alle kinderen blij.  
 Kom er maar bij! 
 
 


