
 

 

 

  

 
 
 
 

Als een kaars.... zo wil jij schijnen 
zoals Jezus het verwacht 

tot het donker zal verdwijnen 
ja HET WOORD dat is jouw 

kracht  
en als mensen aan jou vragen 

waarom jij zo vrolijk straalt 
zeg je... ik heb niets te klagen 
Licht is op mij neergedaald. 

 
 
 

Deze kaars bevat een inhoud 
en het kan in twee gedeeld 

zorg dat jij -vóór jij het fijnkauwt-  
deze kans dus niet verspeelt 

al het goede mag je delen 
met de mensen om je heen 
licht en warmte is voor velen 

eten doe je niet alleen. 
 

Ach, het is ook maar een grapje 
want de inhoud is voor jou 

ga genieten, neem een hapje 
en blijf stralen, toon Gods trouw. 
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