
Hooch en lanck,
Breet van ganck,
Dick en starck
Was de Arck.
Daer in clam
Sem en Ham
Met zijn broer,
Vaer en moer,
En noch dry
Wijfs daer by.
Al het vee
Had daer stee.
Hart en hind,
Brack en wind',
Beyr en leeu,
Roeck en spreeu,
Peirt en os,
Haes en vos,
Swijn en aep,
Geyt en schaep,
Losch en das
Daer oock was.
Hen en haen,
Specht en craen,
Duyf en paeu,
Uyl en caeu,
Raef en gier
Vant men hier.
Craey en snip
Vlooch int schip.
Musch en vinck
Daer in ginck.
Draeck en slang'
Men hier dwang'.
Hont en cat,
Muys en rat,
Groot en cleyn,
Vuyl en reyn,
Quaet en goet,
Fel en soet,
Wilt en tam
Daer toe quam.
Al wat vloog'
In het droog',
Al wat croop,
Of zijn loop
Had' opt lant
Quam ter hant.
Wat men niet
In en liet
Mensch of beest
Gaf den geest

Hoog en lang,
breed en snel,
groot en sterk
was de Ark.
Daarin klommen
Sem en Cham
met zijn broer,
vader en moeder,
en nog drie
vrouwen daarbij.
Al het vee
had daar plek.
Hert en hinde,
jacht- en windhond,
beer en leeuw,
roek en spreeuw,
paard en os,
haas en vos,
zwijn en aap,
geit en schaap,
lynx en das
waren daar ook.
Hen en haan,
specht en kraanvogel,
duif en pauw,
uyl en kauw,
raaf en gier,
vond men hier.
Kraai en snip
vlogen in het schip.
Mus en vink
gingen daarin.
Draak en slang
dwong men hierin.
Hond en kat,
muis en rat,
groot en klein,
vuil en schoon,
kwaad en goed,
fel en zoet,
wild en tam
kwam daarnaartoe.
Alles wat vloog
in het droge,
alles wat kroop,
of zijn loop had
op het land
kwam ter hand.
Wat men niet
erin liet
mens of beest
gaf de geest



In den grond',
Om de sond'
Die het al
Bracht ten val.
Paer by paer
Trat daer naer
Weer aent lant,
Door Gods hant
Die liet af
Van zijn straf,
Hem, de Heer,
Sy de eer!
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in de grond,
vanwege de zonde
die het allemaal
ten val bracht.
Paar per paar
trad daarna
weer aan land,
door Gods hand
die afzag
van zijn straf.
Aan hem, de Heer,
is de eer!
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