
Wereld zonder jou

MARCO BORSATO EN TRIJNTJE OOSTERHUIS



Luister en kijk….



Luister en lees mee:



LEZEN

Ik heb een masker opgezet
En als mijn vrienden erom vragen
Zeg ik dat het heerlijk is alleen
Je foto's zijn al van de wand
Alsof ik zo vergeten kan
Dat ik je mis
Hoe koud het is
Hoe leeg zo zonder jou
Hier om me heen 

Ik kan je niet laten gaan
Al zeg ik dat het beter is
Alleen en zonder jou
Ik kan het gewoon niet aan
Ik mis je armen om me heen
Nee, ik leef niet in een wereld zonder jou

 Trijntje:
Ik heb bijna alles geprobeerd
Alles om je te vergeten
Ik lieg als ze me vragen hoe het gaat
Ik lees wat boeken, kijk TV
Maar daar verandert ook niets mee
Ik voel nog steeds
Verlang nog steeds
Ik denk nog steeds
En steeds alleen aan jou

 Samen:
Ik kan je niet laten gaan
Al zeg ik dat het beter is
Alleen en zonder jou
Ik kan het gewoon niet aan
Ik mis je armen om me heen
Nee, ik leef niet in een wereld zonder jou

 De tijd staat stil
De tijd die alle wonden heelt
Ze loopt niet zonder jou
Ik kan je niet laten gaan
Al schreeuw ik dat het beter is
Alleen en zonder jou
Ik kan het gewoon niet aan
Ik mis je armen om me heen
En alles aan je waar ik zo van hou
Nee, ik leef niet in een wereld
Zonder jou



VUL DE WOORDEN IN :

Vul in: Heerlijk, het masker, leeg, de tijd staat stil, verandert, de wand, ik lieg, ik mis je, de wereld, de 

wonden,het  verlangen,  ik sla mijn armen om je heen. 

                                  

……………………………    …………………………………                …………………………………….      ……………………………….. 

                      

…………………………….       ………………………………….        …………………………………………     ………………………………. 

                  

……………………………      ………………………………………      ……………………………………………     …………………………… 

 



INVULOEFENING!!!



WAAR OF NIET WAAR?

 De man heeft een masker op.                          Waar/Niet waar

 De man is blij dat zijn vriendin weg is.               Waar/Niet waar

 De vrouw is gewond                                           Waar/Niet waar

 De tijd staat stil                                                     Waar/Niet waar



VRAGEN:

Waar gaat dit lied over?

 Over iemand die veel alleen is.

 Over iemand die foto’s kwijt is

 Over twee mensen die uit elkaar 

gaan.

 Over twee mensen die boos zijn op 

elkaar.

Waarom zegt de man dat hij 

het fijn vindt om alleen te zijn?

 Omdat dat echt zo is.

 Omdat hij stoer wil doen

 Omdat hij altijd liegt

 Omdat hij denkt dat zijn vriendin wel 

terug komt.



VRAGEN:

Wat doet de vrouw uit het 

liedje?

 Ze gaat op vakantie

 Ze leest boeken

 Ze gaat naar een restaurant

 Ze kijkt TV

Waarom kunnen ze elkaar niet 

laten gaan?

 Ze houden nog van elkaar

 Ze moeten hun huis nog verkopen

 Ze willen nog samen koffie drinken

 Ze hebben nog een hond samen



ZINGEN MAAR!!!


