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Verse 1A  Lieveling, je moet nog niet weg van mij 

 Want morgen hebben wij toch nog een dagje vrij 
 Dus baby, oh baby, blijf deze nacht maar bij mij 

 
Verse 1B  Als je wil, dan maak ik jou dromen waar 

 Ook elke fantasie, ik maak echt geen bezwaar 
 Dus baby, ohohoh baby, we zijn hier nog lang niet klaar  

 
 
Chorus 1  Doe maar, voel maar  -  ohoh 
   Alles wat ik heb is voor jou 
   Kijk maar, proef maar  -   ohoh 
   Laat je gaan ik ben ik nu van jou 
   Vraag maar, al wat je wil doe ik voor jou,  want 
   Alles wat ik heb, 
   Alles wat ik heb is voor jou 
 
Verse 2A  Als de nacht, eenmaal voorbij zal zijn 

 Dan hoop ik dat een heel klein deeltje van jouw brein 
 Oh baby, oh baby, helemaal van mij zal zijn 

 
Verse 2B  Geen dag, geen uur, zelfs geen minuut 

 Gaat er voorbij zonder dat jij eens denkt aan mij 
 Oh baby, oh baby, kom nog eens dichterbij 

 
Chorus 2  Doe maar, voel maar  -  ohoh 
   Alles wat ik heb is voor jou 
   Kijk maar, proef maar  -  ohoh 
   Laat je gaan ik ben ik nu van jou 
   Vraag maar, al wat je wil doe ik voor jou, want 
   Alles wat ik heb, 
   Alles wat ik heb is voor jou 
 
 
 



 
 
Bridge 2  Neem je morgenvroeg dan afscheid 
   Hoop ik dat je met een beetje spijt 
          Een beetje spijt 
   Traag m'n straat uit rijdt,  
          M’n straat uit rijdt 

 en dat jij dan denkt: 
          Maar ei g’lijk  
   “Eig'lijk   wil ik niet weg,  

 ‘k Wil nu al terug,  
 En horen hoe ze zegt”  

 
Chorus 3  Doe maar, voel maar  -  ohoh 
   Alles wat ik heb is voor jou 
   Kijk maar, proef maar  -  ohoh 
   Laat je gaan ik ben ik nu van jou 
   Vraag maar, al wat je wil doe ik voor jou, want 
   Alles wat ik heb, 
   Alles wat ik heb is voor jou  - ohohoh 
 
Chorus 4  Doe maar, voel maar  -  ohoh 
   Alles wat ik heb is voor jou 
   Kijk maar, proef maar  -  ohoh 
   Laat je gaan ik ben ik nu van jou 
   Vraag maar, al wat je wil doe ik voor jou, want 
 
End   Alles wat ik heb, 
   Alles wat ik heb is voor jou 
 

 Alles wat ik heb, 
   Alles wat ik heb is voor jou 
 
   Alles wat ik heb, 
   Alles wat ik heb is voor jou 
 
   Voor jou!
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