


 
 



 



SINT MAARTEN RAP   

 
 
Refrein Sint Maarten Sint Maarten 
  Loop met ons mee door de straten 
  Mijn licht brand fel, sterren in de kou geven mij kippenvel 
  11.11!!!!! 
 
  Sint Maarten Sint Maarten  
  Tijd om te delen met je naasten 
  In de stad bij de Dom, komt alles samen als een optelsom 
  Check hoe het begon!!! 
 
Rapper: 
Vroeger,   
Ver voordat hij heilig werd verklaard 
Reed hij  op een paard als soldaat 
En zag een bedelaar op straat 
 
Mager en naakt, 
Door de maatschappij uitgebraakt 
Sint Maarten gaf de helft van zijn mantel 
Het was een nobele daad 
 
Kids: Waarom deed ie dat dan?? 
Rapper: Omdat hij medeleven had 
Kids: Waarom delen mensen dan niet alles? 
Ik: Ik weet het niet maar vind ‘t ook zo apart….  
 
Refrein 
 
Rapper: 
Okee,  
dan is tijd voor deel twee 
Hij had genoeg van het leger, 
En daarom stopte hij ermee. 
 
Kids: Maar wat ging ie dan doen dan? 
Rapper: Hij liet zicht dopen in de kerk 
Kids: En wat ging ie daarna doen dan?? 
Rapper: Hij maakte van het helpen van anderen zijn werk 
Kids: En toen?? 
 
Rapper: 
Hij leefde in alle rust een kluizenaarsbestaan 
Vocht tegen onrecht, kon het niet meer aan 
Door alle goede dingen die hij had gedaan 
Heeft de kerk hem na zijn dood als heilige verklaard 
 



Refrein 
 
 
Instrumentaal deel: 
gebaren: ruitenwisser en basketbal 
 
Kids: Ohhhhhheeeeyyyooohhhh 
Rapper: Dan is het tijd voor het eind yes 
Kids: Ohhhhhhheeeeeyyoooooohhh 
Rapper: Nu we toch met zijn allen hier samen zijn  
Kids: Ohhhheeeyyohhhhhh 
Rapper:    11.11.11 is de dag dat  
Kids:   Ohhhhheeeohhhhhhhhh 
Rapper:   Sint maarten wordt herdacht 
    
Kids: waarom doen we dat dan??? 
Rapper: Omdat de boodschap waarde heeft! 
Kids: En wat is het dat je hiervan leren kan? 
Rapper: Dat je als je veel  hebt daarvan ook iets aan een ander geeft!!!  
 
 
Refrein 
 
 
Instrumentaal deel: 
gebaren: ruitenwisser en basketbal 
ritme klappen 
 
Tekst: Han van ’t Land / Muziek: Peter de Boer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langs de deuren  (Peter de Boer) 

 
11 november is de dag 
dat ik langs de deuren mag 
snoep van mevrouw en fruit van meneer 
deel ik met de and'ren weer. 


