
GOSPEL-ACT 
 
 
Een orgel zet in. Tony duikt in de preekstoel op en steekt van wal met een heel lang gerekt: 
 
Ik zeg Héééééééééééééééé (half gezongen) éééééééééééééééééééééééé oh yeah 
Ik zeg héééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééhhhmmmm 
Ik zeg héééééééééééééééééééé  
 
Op hoog tempo nu en “op één adem” terwijl “het koor”langzaam dichterbij komt 
 
Jullie van de firma www dotcom bv familie zus of zoveel jaar getrouwd of vrijgezellige avond 
tot nu toe geen klachten maar je weet niet wat komen gaat toch zeker gebeuren want this is 
the night where it’s all gonna happen to you yeah you wie mie ja you  ik heb het tegen jou joh 
you met je beentjes van de vloer en je kater op de loer of je oudere broer met je nieuwe vriend 
in je nieuwe jurk staat te gek wel ’n vlek of jij die daar dom dom dom zit te loeren op ‘n kans 
op ‘n dans op gesjans met Hans en z’n grietje die ziet je niet zitten nou en ik heb het tegen jou 
met je prachtige vrouw en je kleintjes thuis nou ‘ns niet voor de buis geen gezapzap zap  geen 
geïnternet zat je nog te gapen op kantoor maar nu ga je door door door door door de drank 
niet meer helemaal je dat maakt niet uit je bent uit je bent uit en niet de bob je bent uit je bent 
uit je kan uit dak je kan uit je bol  oh en jij bent de bob dus voor jou geen drank goh wat ben 
slank hoeveel is er nou vanaf nee ik wil het niet weten nee ik wil het niet weten heb je lekker 
gegeten wil ik weten allemaal heb je lekker gegeten u mijnheer u mevrouw in de hoek good 
food good koek alles good good good ben je nu in de mood voor some soooouuuuuul food 
 
Koor: Ja, geef me soul soul  food 
          Ja, geef me soul soul food 
          Ja, geef me soul soul food 
          Ja, geef me soulfood     
          (2x) 
 
Allright, Ik geef jullie soulfood. Tony  zal jullie voeden met zijn verhaal 
En het is geen macaroni of bi ba baloney en not only for the lonely maar voor iederéééén 
some sooouul food 
En alles wat jullie hoeven doen is hem te geloven O.K.? 
Geloven! 
Want als jullie niet geloven worden jullie niet gevoed O.K.?  
Voeding begint met vertrouwen, geloof me 
Geloof me 
Geloof me  
Beloof me, geloof me 
 
Koor: Ja, Ik geloof je  
          Ja, Ik geloof je  
          Ja, Ik geloof je  
          Ja, ik geloof in jou 
          (2x) 
Luister, luister, luister....   
De mensen vragen mij wel eens  
Tony wat is jouw geheim ( Ron: Tony wat is jouw geheim?) 



Je hebt geld, vrouwen, kinderen over de hele wereld 
Je luncht met Poutin en Jaap de Hoop Scheffer 
Helpt de paus aan sigaren van Castro 
Gaat uit vissen met Bush en B.B. 
B.B., vist die nog? Als je wist hoe die vist 
Maar Tony, hoe komen al die vissen in joúw net terecht? 
Hoe kom jij aan zoveel liefde om zoveel mensen zo vaak zo lang  zo intens gelukkig te maken 
Het antwoord is simpel  
Ik kuste de Blarney Stone van onderen (Ron: Je kuste de Blarney-Stone van onderen?? 
Nanda: Van onderen!) 
 
Koor: Van onderen!!  
          Van onderen!!  
           Van onderen 
           Komen wonderen!! 
 (2x) 
Luister, luister, ik het vertel je het wonder vanaf de start 
Toen ik mijn Ierse moeder als jongentje van drie en half op haar sterfbed vroeg: 
Mama, als jij er niet meer bent,waar vind ik dan de liefde ? 
Was haar antwoord: 
“Kus de Blarney-Stone van onderen” 
Kus de Blarney-Stone van onderen en zij sloot haar ogen en ik werd ‘n wees 
Daar stond ik, drie en half jaar oud, moederziel alleen zonder een cent op zak in een koude, 
harde wereld met als enige wetenschap dat ik de Blarney-Stone van onderen moest kussen en 
dat die Blarney-Stone in het Blarney-Castle lag en dat dat Blarney-Castle in Ierland lag en dat 
de veerboot daarheen die avond om vijf over half tien vertrok en dat de tickets 22,50 pond 
kostten en dat dat een heel bedrag was voor die tijd 
Maar die kleine Tony Baloney, die kleine wees van drie en half jaar, die ging  
Die ging die koude, harde wereld in met slechts één doel voor ogen: 
Kus de Blarney-Stone van onderen 
En na achttien lange, lange..... 
 
Koor: Van onderen 
           Van onderen 
           Van onderen 
            Komen wonderen   
            (2x) 
 
O.k., o.k., o.k., waar was ik? Oh,ja, bij die achttien jaar 
Na achttien lange, lange jaren, die ik jullie zal besparen (Nanda: Ja, bespaar ons die jaren) 
O.k. ik die zal jullie besparen (Ron: Gelukkig!) 
Ja, kan ik nou? (Ron: Sorry) Dus na achttien lange, lange jaren, die ik jullie zal besparen, 
bereikte ik uiteindelijk mijn Blarney-Stone  
En hij was nat en hard en koud en zwaar  
Maar ik tilde hem boven mijn hoofd 
En gaf hem a great big..... 
  
We horen het bekende gitaarlickje en Tom Jones is daar en zingt:  
 
Kiss 



Tony: 
Thank you Tom  
Tom was erbij 
Hij stond achter mij in de rij  
En in die kus voelde ik de liefde in mij stromen die ik achttien lange jaren, die ik jullie zal 
besparen, op mijn zwerftocht door die koude, harde wereld had moeten ontberen  
Vanaf dat moment werd mijn leven het succes dat het is geworden  
Want toen ik mijn lippen losscheurde van de Blarney –Stone, begon die steen te rollen  
 
Koor: Keep on Rolling (Dit wordt aangehouden tot de band stopt bij: “...tot rust”) 
 
En ik wist: alles wat ik hoef te doen is met hem mee rollen en in hem blijven geloven  
En zo rolden we van de ene stroomversnelling naar de volgende lawine  
(nu langzaam steeds sneller als in een lawine) 
Dwars door veldslagen en liefdesdaden 
Door paleizen en open riolen  
Over de Grote Markt en het Lage der A  
Langs het Hoendiep  
Ja, tot in Hoogkerk  
Hier –op nog geen vijfentwintig meter afstand van dit podium- kwamen wij tot rust  
En ik wist:  Op deze plek komt Tony’s Baloney’s  
 
Dus tegen de mensen die niet weten waar ze de liefde kunnen vinden, zeg ik: 
Kus de Blarney-Stone van onderen  
Doe het mensen 
Het originele exemplaar vindt u hierbuiten  
In Ierland hebben ze een replica 
Kus hem, mensen 
Daar hoeft u geen achttien jaar mee te wachten 
U kunt het nú doen of als u straks naar huis gaat 
U kunt er ook voor terug komen 
Maar dóe het en maak van uw leven een succes zoals ik dat heb gedaan 
 
Geloven jullie mij?  Koor: Ja, ik geloof je!  
Geloven jullie mij?  Koor: Oh, ja, ik geloof je 
Ik zeg, geloven julie mij? Koor: Oh, yeah, Tony. 
Want er is maar één antwoord:  
 
Leonie plus koor: Dat is de liefde, dat is de liefde, dat is de liefde, dat is de liefde voor muziek 
Tony:  
Juist! De liefde, mensen. Voor elkaar, voor jezelf, voor de bal, voor de familie, de zaak 
Tom, you followed me all the way to Hoogkerk to kiss the Blarney-Stone van onderen, and 
you found the love! 
Broeders en zusters, het gaat toch om de liefde? Dus kus die steen. 
Meneer, hoe is het met de liefde voor de bal? Kussen, die steen dus,  Mevrouw, hoe zit het 
met de liefde?, en de zaak? Heeft u nog wat liefde voor de zaak? Kussen die steen dan, enz  
Leonie, waar gaat het om? (Leonie: De liefde voor muziek) 
Dames en heren: Leonie, met haar band!!!!! 
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