
Woest - woest
Als een golf omslaat
Ruig - ruig
Als je de zee ingaat
Zo is de na na na na
Zo is de natuur

Luid - luid
Als de donder klinkt
En stil - stil
In de zachte wind
Zo is de na na na na
Zo is de natuur

In de natuur wil ik zijn
Spelen in schaduw of zonneschijn
In het bos, op de hei
Zoveel moois voor jou en mij!

De aarde leeft en bloeit
Check hoe alles groter groeit
Het is supermooi, supermooi
In elke vorm en kleur
En met zoveel smaak en geur
Wat een gi-ga-groot 
Gi-ga-groot cadeau 

Who oh who oh oh (3x)

Lief - lief
Als een puppy slaapt
Wild - wild
Als een roofdier jaagt
Zo is de na na na na
Zo is de natuur

Heet - heet
In een vulkaan
Koud - koud
Op Antartica
Zo is de na na na na
Zo is de natuur

Hij schiep de zee en het land
Honderd triljoenen korrels zand
Het wildste dier, de mooiste plant
Hij houdt de wereld in Zijn hand!

De aarde leeft en bloeit
Check hoe alles groter groeit
Het is supermooi, supermooi
In elke vorm en kleur
Met zoveel smaak en geur
Wat een gi-ga-groot 
Gi-ga-groot cadeau 

Who oh who oh oh (3x)

De aarde is door God gemaakt
Van groot tot klein in elk detail
Hij schiep bergen, zee en land
Elke steen en korrel zand

De aarde is door God gemaakt
En al het leven dat bestaat
Wij zorgen goed voor de natuur
Zo blijft de aarde mooi en puur

De aarde leeft en bloeit
Check hoe alles groter groeit
Het is supermooi, supermooi
In elke vorm en kleur
Met zoveel smaak en geur
Wat een gi-ga-groot 
Gi-ga-groot cadeau 

Who oh who oh oh (3x)

SCAN EN BEKIJK 
ALLE MATERIALEN

‘Gi-Ga-Groot Cadeau’ is het 
nieuwe lied van 

Make Some Noise Kids 
voor de Kinderboekenweek 
2022. Zing hem mee met 
je klas, kerk of thuis. Bekijk 

hieronder de videoclip, 
songtekstvideo, dansvideo, 

vlog en het bijbehorende 
themamagazine.

in tw
ee groepen zingen

SONGTEKST

THEMAMAGAZINE VIDEOCLIP, SONGTEKSTVIDEO, 

VLOG EN DANSMEE-VIDEO


