
COMBINATIERAP naar Marco Borsato/Ali B. - Wat Zou Je Doen? 

ter gelegenheid van het 5 minuten-festival in Oosterkerk op 11 
februari 2018  

Als er nooit meer een kerkplein zou zijn 
En de zon viel in slaap met de maan 
Heb je enig idee wat het met je zou doen 
Als je nog maar een dag zou bestaan 
 
Voor sommige kerken zal er nooit meer een morgen zijn 
Hoe zou je het vinden als je dagen vol zorgen zijn? 
Je bent zo oud en klein, het doet enorm pijn 
Het hartje van een kerk is zo breekbaar als porselein 
Dus neem nou de tijd om dit even te horen 
Want als wij niks doen, dan is hun leven verloren 
Iedereen heeft recht op een heerlijk leven 
En we kunnen nog zo veel in deze stad beleven 
Kom we geven ze een kans en bieden ze hulp 
Hou je koppie omhoog en kruip niet in je schulp 
Steek de handen in elkaar, want dan staan we sterk 
Nee, we kijken niet toe, we gaan naar de kerk 
 
Refrein: 
Wat zou ik doen als ik woonde in Zwolle? 
Zou ik smeken bij degene die de macht had? 
Ey yo hoe erg zou het zijn aan de IJssel? 
De meeste mensen die willen toch wel verder 
Diaken, dominee en ouderling 
Kerkenraad, Classis, Goede Herder 
Bijbel en natuurlijk liedboek 
Alles bloeit, vanaf hier tot aan Lutjebroek!  
 
Zou je hart zich weer vullen met vuur 
Van de eeuwige schaamte bevrijd 
Keek je niet meer benauwd naar de klok aan de muur 
Kwam je los uit de greep van de tijd 
We verbannen de dromen naar morgen en later 
Maar doet het je stiekem geen pijn 
Dat je dan pas zou doen wat je altijd al wou 
Als er nooit meer een kerkplein zou zijn  
 
Je krijgt toch weer zin als je ziet wat er gebeurt 



Een combinatie van twee mooie wijken 
En dat geeft energie, zij gaan voortaan samen spelen 
Samen zingen, en de beroepskrachten verdelen 
wat kunnen twee wijken heel veel doen 
Iedereen geeft zo’n combinatie toch een zoen 
Bevrijden van de druk, nee ze horen niet te stressen 
Alle leden doen hun best en ze gaan de zaak niet flessen 
 
Vrienden en vriendinnen, ik hoop dat het lukt 
Nou geef me 2 vingers, hou ze hoog in de lucht 
Van links naar rechts, hou ze hoog in de lucht 
Want de combinatieovereenkomst is het grote geluk 
 
Refrein:….. 

Wat zou ik doen als ik woonde in Zwolle? 
Zou ik smeken bij degene die de macht had? 
Ey yo hoe erg zou het zijn aan de IJssel? 
De meeste mensen die willen toch wel verder 
 
Nelleke, Iemke en Hans, 
Elly en Dirk-Jan: geef ons toch een kans! 
Wij zijn een prachtig team en we gaan er samen voor. 
Doe toch met ons mee, dat zingen we in koor. 
 
Wat zou je doen…als er nooit meer ‘n kerkplein zou zijn…(3x) 
Wat zou je doen… 
 

 
 


