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The Passion 
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Teksten verteller geschreven door ds. Elly Urban 
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1. The Passion, het verhaal van Jezus’ leven en sterven 

Goedenavond! Welkom in deze viering. 
We nemen u mee in het verhaal over Jezus.  
Het verhaal van Jezus’ leven, dat zich zo’n 2000 jaar geleden afspeelde, en dat al eeuwen 
met mensen meegaat, inspireert, tot nadenken stemt.  
Een verhaal van alle tijden, ook voor vandaag, 2019.  
In woorden en muziek laten we ons vanavond meenemen.  
 
Bij het kiezen van de liederen en de teksten die we lezen, kozen we als rode draad: 
tegenstellingen.  
Als je je verdiept in de verhalen die Jezus vertelde, in zijn woorden, wordt je vaak verrast, 
geprikkeld, soms ook op het verkeerde been gezet.  
Gaat het nu over zoeken of vinden?  
Zit Jezus op een troon of op een voetenbank?  
Gaat geluk over rijkdom of armoede?  
Wat is goed, wat is kwaad?  
Is Jezus schuldig of onschuldig?  
En als hij sterft: is alles nu voorbij, valt de nacht in, of gloort er toch weer licht? 
 
Passion 2019. Een verhaal over pijn en lijden maar ook over passie, hartstocht, liefde zo sterk 
dat we die nooit kunnen vernietigen.  
Ik nodig u uit om u mee te laten nemen vanavond, u open te stellen voor muziek en 
woorden die raken en tot nadenken stemmen. 
 
Jezus sprak vaak over het goede leven, het leven met God. Op zoek naar het echte geluk.  
 

Uit de Bijbel: Matteüs 7 vs 7 – 11  

Als je iets vraagt, zul je het krijgen. Als je iets zoekt, zul je het vinden. Als je op de deur klopt, 
wordt er voor je opengedaan.  
Want iedereen die om iets vraagt, zal het krijgen. En iedereen die iets zoekt, zal het vinden. 
En voor iedereen die klopt, wordt de deur opengedaan.  
Niemand geeft zijn kind een steen als het om brood vraagt. Of een slang als het om een vis 
vraagt. Jullie zorgen goed voor je kinderen, ook al zijn jullie mensen met tekortkomingen. 
Dan zal jullie hemelse Vader zeker goed voor jullie zorgen. Hij geeft goede dingen aan de 
mensen die dat aan Hem vragen. 
 

 



Verteller: zoeken en vinden 

Denk je dat je het aankunt, de hele wereld op je nek?  
Sla je je er altijd wel doorheen, houd je je groot?  
Of durf je het toe te laten, te laten zien aan anderen, dat het soms niet zo goed lukt?  
Dat het leven zwaar op je drukt, dat je wel wat hulp kunt gebruiken?  
Kleine scheurtjes in die sterke buitenkant, grote scheuren misschien? 
 
Vragen is zo lastig.  
Toegeven dat je tekort komt, dat je op zoek bent, verdwaald in het leven.  
Je staat er niet alleen voor. Je hoeft het niet alleen te doen. Er is een stem die je aanspreekt: 
vraag maar, je zult het krijgen.  
Een uitgestoken hand. Er wordt voor je gezorgd.  
Als je stopt met krampachtig zoeken, ben je de eerste die iets vindt. 

 

Muziek Je staat niet alleen, Guus Meeuwis 
 
Laat ons eeuwig alle fouten maken.  
Ons steeds weer stoten aan een nieuwe steen. 
En niemand die zich daarvoor hoeft te schamen 
want niemand hier van ons kan het alleen. 
 
En laat ons maar verdwalen in de leegte. 
Vrij zijn van het oordeel om ons heen. 
En niemand gaat er dood aan hulp vragen. 
Niemand hier van ons kan het alleen. 
 
Je staat niet alleen, 
je hoeft niet alleen te lopen in het donker met je hoofd vol in de wind. 
Je staat niet alleen, je hoeft niet alleen. 
Als je stopt met zoeken ben jij de eerste die iets vindt 
 
En laat ons nooit verleiden tot de waanzin, 
of blind zijn voor de wereld om ons heen. 
Want wij zijn allemaal gelijk gemaakten 
en niemand hier van ons kan het alleen 
 
En laat ons altijd zoeken naar een uitweg 
met een uitgestoken hand voor elk probleem. 
Er is niemand die zich daarvoor hoeft te schamen 
want niemand hier van ons kan het alleen. 
Je staat niet alleen, 
je hoeft niet alleen te lopen in het donker met je hoofd vol in de wind. 
Je staat niet alleen, je hoeft niet alleen. 
Als je stopt met zoeken ben jij de eerste die iets vindt. 
 
En als je eenzaam in het donker staat te wachten, 
in gedachten verzonken en versteend, 
en je ogen zien alleen nog maar de afgrond, 
nee, niemand hier van ons kan het alleen. 
 
Je staat niet alleen, 
je hoeft niet alleen te lopen in het donker met je hoofd vol in de wind. 
Je staat niet alleen, je hoeft niet alleen. 
Als je stopt met zoeken ben jij de eerste die iets vindt 



2. Aan tafel  

 

Uit de Bijbel: Johannes 13 : 1 – 17 

Het was vlak voor het Joodse Paasfeest. (…). ’s Avonds waren Jezus en de leerlingen met 

elkaar aan het eten. (…) Tijdens het eten stond Jezus op. Hij trok zijn kleren uit en deed een 

doek om zijn middel, alsof hij een slaaf was. Hij deed water in een bak, en begon de voeten 

van zijn leerlingen te wassen. Hij droogde hun voeten af met de doek die hij omgedaan had. 

Toen Jezus bij Simon Petrus kwam, riep die: ‘Heer, u gaat toch niet mijn voeten wassen?’ 

Jezus zei tegen hem: Nu begrijp je niet wat ik doe, maar later zul je het begrijpen. Petrus zei: 

U mag mijn voeten beslist niet wassen! Nooit! Jezus zei: als ik jouw voeten niet mag wassen 

kun je niet bij mij horen. (…) 

Toen Jezus de voeten van alle leerlingen gewassen had, deed hij zijn kleren weer aan. Hij 

ging bij de leerlingen zitten en zei: Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Jullie noemen mij 

‘meester’ en ‘Heer’. En dat is goed, want dat ben ik. Ik ben jullie Heer en jullie meester, en 

toch heb ik jullie voeten gewassen. Daarom moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Ik heb 

jullie het goede voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie gedaan heb, dat moeten jullie ook 

voor elkaar doen. Luister heel goed naar mijn woorden: Een slaaf is niet belangrijker dan zijn 

meester. En iemand die gestuurd wordt is niet belangrijker dan degene die hem stuurt. Als je 

dat begrijpt, en je daaraan houdt, zul je het echte geluk leren kennen. 

 

Verteller: troon of voetenbank, machtig of klein 

Eigenlijk weten we het wel, toch?  
Geld maakt niet gelukkig.  
Macht en een goede positie helpen ons niet tegen ziekte en ouderdom.  
Kwetsbaar zijn we in al onze vezels.  
 
En toch, en toch, en toch...laten we ons steeds weer in die val lokken.  
Willen we zo graag rijk zijn, en machtig, mooi en geslaagd, beroemd.  
En voor we het weten bepaalt dat toch weer hoe we ons voelen, wie we zijn, denken te zijn.  
We nemen elkaar de maat.  
Het mooiste huis, het grootste salaris.  
 
Laat het los, zegt Jezus, kijk er doorheen.  
Bouw geen gouden luchtkastelen.  
Vind het echte geluk. 
 

 
Muziek Het einde van de lijn, Marco Borsato 
 
Zou je niet eindeloos rijk willen zijn voor een dag? 
Als koning ontwaken en baden in weelde, alles was goud wat je zag. 
Voor een dag op de troon van een luchtkasteel, 
maar zonder je mantel zou niemand meer zien wie je bent. 
Een gewone verschijning die kwetsbaar is, wordt niet langer als koning herkend 



 
Onbevangen en naakt komt een mens op de wereld 
en naakt gaan we hier weer vandaan. 
Want alles blijft achter, heel je bezit.  
Leeg zijn je handen aan het eind van de rit. 
Niemand is machtig en iedereen klein, aan het einde van de lijn. 
 
Zou je niet mooier dan mooi willen zijn als het kon? 
Geslaagd in het leven, beroemd en aanbeden, zo stralend en warm als de zon. 
 
Onbeholpen en naakt komt een mens op de wereld 
en naakt gaan we hier weer vandaan. 
Want alles blijft achter, heel je bezit.  
Leeg zijn je handen aan het eind van de rit. 
Niemand is machtig en iedereen klein, aan het einde van de lijn. 
 
Iedereen danst, iedereen lacht, iedereen weet dat het eind wacht. 
Elke waarheid is een leugen, want niemand in dit paradijs 
is klaar aan het eind van de reis. 
Alles blijft achter, heel je bezit.  
Leeg zijn je handen aan het eind van de rit. 
Niemand is machtig en iedereen klein, aan het einde van de lijn. 
 

 
 

3. Op de Olijfberg 

 

Uit de Bijbel: Matteüs 26 : 26 – 41 

Jezus ging met de leerlingen naar een plek die Getsemane heette. Hij zei tegen de leerlingen: 

Ik ga daar verderop bidden. Blijf hier wachten tot ik terugkom. Jezus nam Petrus mee, en de 

broers Jakobus en Johannes. Jezus werd verdrietig en bang. Hij zei: ik houd het niet meer uit 

van verdriet. Blijven jullie maar hier en blijf wakker, net als ik. 

Jezus liep nog een klein stukje verder. Hij knielde op de grond en begon te bidden: Mijn 

Vader, als het kan, zeg dan dat ik niet hoef te lijden. Maar doe alleen wat u wilt, niet wat ik 

wil’. Jezus ging terug naar de drie leerlingen. Ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: Kunnen 

jullie niet eens een uur wakker blijven voor mij? Blijf toch wakker! Bid God om kracht, zodat 

je geen verkeerde keuze maakt. Want jullie willen wel het goede kiezen maar jullie zijn zwak.  

 

Verteller: angst of vertrouwen? 

Zwart is de dag.  
Je staat er alleen voor.  
Je dacht de juiste keuzes te maken, keuzes niet voor jezelf maar voor anderen.  
Niet de makkelijkste weg, maar dat het zo zwaar zou zijn? Iedereen kijkt de andere kant op. 
Valt in slaap. Houdt zich stil.  
 
 



Die angst….kan ik dit wel?  
Is dit wel de goede weg, heb ik niet een verkeerde afslag genomen?  
Waar leidt dit allemaal toe? Wie wordt hier beter van? Opstaan voor recht, voor de 
waarheid, voor het goede: betekent dat niet onvermijdelijk dat je kop eraf gaat?  
Dat iedereen wegkijkt?  
 
Waarom kunnen we dit niet samen doen, de schouders eronder?  
Waar is iedereen?  
Laat iedereen me in de steek, sta ik er dan echt alleen voor? 
 

Muziek Lang is de nacht, The Lion King 
 
Waar zijn de sterren heen? Zwart.... is de dag. 
'k Weet niet waarheen ik moet gaan. 
Thuis is een lege droom, leeg als de nacht.  
Vader, zie jij mij niet staan? 
 
Je zou me toch steunen wanneer ik je nodig had? 
Hoe vaak ik je naam ook roep, jij antwoordt me niet. 
Toch hou ik me staande en wacht op een woord van jou: 
Het woord dat me wakker maakt uit deze angstdroom. 
 
Waar blijft het morgenlicht?  
Lang is de nacht, slapeloos droom ik van thuis. 
Toen jij nog naast me stond, vader naast zoon...  
Breng mij nog één keer naar huis. 
 
Je zou me toch steunen wanneer ik je nodig had? 
Hoe vaak ik je naam ook roep, jij antwoordt me niet. 
Toch hou ik me staande en wacht op een woord van jou: 
Het woord dat me wakker maakt uit deze angstdroom. 
 
En toch gaat de nacht voorbij,  
dan zal het beter zijn, dan zal het beter zijn. 
En toch gaan de wolken weg,  
weg voor de zonneschijn, weg voor de zonneschijn. 
En toch gaat de nacht voorbij, 
dan zal het beter zijn, dan zal het beter zijn. 
En toch gaan de wolken weg,  
weg voor de zonneschijn, weg voor de zonneschijn. 

 
En toch, ja, en toch: de nacht gaat voorbij. 
Ja en toch, en toch: de zon komt terug 
 
 En toch gaat de nacht voorbij, dan zal het beter zijn 
 en dan hoor ik eindelijk  jouw stem. 
En toch gaan de wolken weg, weg voor de zonneschijn. 
Oh, de nacht, de nacht gaat voorbij. 

 

 

 



4. Petrus 

 

Uit de Bijbel: Marcus 14 : 66 – 72 

Petrus zat nog steeds op de binnenplaats (van het huis van de hogepriester). Er kwam een 

meisje langs dat in dienst was van de hogepriester. Ze zag Petrus zitten bij het vuur. Ze keek 

hem aan en zei: Jij hoort ook bij die Jezus uit Nazaret. Maar Petrus zei: welnee! Ik heb geen 

idee waar je het over hebt. Hij liep weg van de binnenplaats en ging terug naar de poort. Er 

kraaide een haan. Maar bij de poort zag het meisje Petrus weer. Ze begon tegen de mensen 

om zich heen te vertellen dat hij bij Jezus hoorde. Maar Petrus zei opnieuw: dat is niet waar! 

Even later zeiden ook een paar anderen tegen hem: we weten zeker dat jij bij Jezus hoort. 

Want je komt duidelijk uit Galilea, net als hij! Toen begon Petrus te vloeken en hij riep: God 

weet dat ik die man niet ken! Meteen daarna begon de haan voor de tweede keer die nacht 

te kraaien. Toen dacht Petrus terug aan wat Jezus gezegd had: Jij zult drie keer zeggen dat je 

mij niet kent. Dat zal vannacht gebeuren, nog voordat de haan twee keer gekraaid heeft. En 

Petrus begon te huilen. 

 

Verteller: onzichtbaar of gezien worden 

Tranen.  
Schaamte met een grote S.  
Ontreddering.  
 
Onzichtbaar zijn, dat is de enige uitweg.  
Zodat anderen het niet meer kunnen inwrijven.  
Jij, met je grote woorden, jij die het altijd zo goed wist, jij die altijd vooraan stond.  
Waar blijft dat allemaal als het om je eigen hachje gaat?  
 
Stop, ik weet het zelf allang.  
Ik weet niet meer wie ik ben.  
Een leugentje om bestwil, dacht ik.  
Maar het laat me niet meer los.  
 
Kan ik nog op mezelf vertrouwen, mijn eigen inzicht in goed en kwaad, mijn geloof in het 
goede dat sterker is dan het kwade?  
Hoe reageer ik als het echt moeilijk wordt?  
Waarom ben ik niet sterker, eerlijker, beter?  
 
Laat mij maar wegkruipen, ver weg.  
Zodat niemand me meer ziet. 
  



 

Muziek Ik zie jou, Claudia de Breij 
 
Je denkt dat je alleen bent en dat niemand naar je kijkt. 
Je denkt dat je voor niks rent, dat je toch nooit iets bereikt. 
Je denkt dat niemand ziet hoe ongelofelijk hard je werkt, 
je denkt dat al jouw moeite door geen mens wordt opgemerkt. 
Het is donker om je heen en je knijpt je ogen dicht, zo kun je zelf niet zien. 
Maar ik zie jou, ik zie jou... 
 
Je denkt dat je niet mooi bent en verstopt je gezicht. 
De littekens van vroeger wil je onttrekken aan het zicht. 
Je denkt als ik niet kijk dan kijkt er ook niemand naar mij, 
wat ik niet onder ogen zie dat gaat vanzelf voorbij. 
 
Het is donker om je heen en je knijpt je ogen dicht, zo kun je zelf niet zien. 
Maar ik zie jou, ik zie jou... 
 
Het is donker om je heen en je knijpt je ogen dicht, 
zo kun je zelf niet zien dat jij alles verlicht. 
Je durft het nog niet aan, je blik is naar de grond gericht. 
Je ziet me niet eens staan, ik sta te stralen in jouw licht. 
 
Je waant jezelf alleen, loopt bijna ongezien voorbij. 
Kijk omhoog, kijk om je heen oh en kijk, alsjeblieft naar mij. 
Want ik zie jou, ik zie jou... 

 

5. Voor Pilatus 

 

Uit de Bijbel: Matteüs 27 : 11 – 26 

Jezus stond voor Pilatus, de bestuurder van de stad. (…) 
Op het Joodse Paasfeest liet Pilatus altijd 1 gevangene vrij. Het volk mocht iemand kiezen. 
Op dat moment zat er iemand in de gevangenis die Jezus Barabbas heette. Het was een 
bekende gevangene. Pilatus vroeg aan de mensen die bij hem gekomen waren: Wie moet ik 
vrijlaten? Jezus Barabbas of Jezus die de messias genoemd wordt. (…) 
Pilatus zat klaar om een beslissing te nemen. Op dat moment kwam er een bericht van zijn 
vrouw: Pas op! Bemoei je niet met die man, want hij is onschuldig! Ik heb vannacht een 
vreselijke droom gehad, die met hem te maken had’. 
Maar de priesters en de leiders zeiden tegen de mensen: Jullie moeten zeggen dat Barabbas 
vrijgelaten moet worden en dat Jezus gedood moet worden. Dat deden de mensen. (….) 
Toen zei Pilatus: Maar hij heeft toch niets verkeerds gedaan? Maar de mensen begonnen 
nog harder te schreeuwen: Hij moet aan het kruis. Pilatus merkte dat de dingen die hij zei, 
niet hielpen. Het volk leek juist in opstand te komen. Daarom pakte hij wat water en waste 
zijn handen. Iedereen zag wat hij deed. Toen zei hij: Ik ben onschuldig aan de dood van deze 
man. Jullie zijn verantwoordelijk.  

 

 

 



Verteller: schuld of onschuld 

Het is bijna niet te doen. Te complex.  
Aan welke kant sta ik?  
 
Vluchtelingen binnenlaten of niet?  
Een kinderpardon voor kinderen die hier al zo lang wonen?  
Een nieuwe kans voor iemand die kinderen heeft misbruikt of hem voor altijd uit de 
samenleving weghouden?  
Er tussen springen als iemand in elkaar wordt geslagen, of wegrennen?  
Iemand in dienst nemen met een beperking, maar wat is het risico?  
Kleding kopen die door arme kinderen is geproduceerd, maar hoe kan je dat nu zeker weten, 
en wat is het goede alternatief?  
Geen vlees eten, wel vlees eten?  
Vliegen of dan maar minder ver op vakantie?  
En hoe veel invloed heb ik eigenlijk, de politiek is toch aan zet?  
 
Kan ik schuldig worden gehouden? Kan ik mijn handen in onschuld wassen? 
 

Muziek Zwart wit, Frank Boeijen 
 
Hij liep daar in de stad, 's avonds laat. 
Plotseling aan de overkant zag hij ze staan. 
Iemand riep: je hoort niet bij ons. Een mes, steek, pijn. 
 
Denk goed na aan welke kant je staat. 
Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit. 
Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit 
maar in de kleur van je hart,  
maar in de kleur van je hart. 
 
Donker was de straat, op weg naar het plein een taxi, het is te laat. 
Het is voorbij.  
Wie wil er bloed op de achterbank van de werkelijkheid? 
 
Denk goed na aan welke kant je staat. 
Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit. 
Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit 
maar in de kleur van je hart,  
maar in de kleur van je hart. 

 

6. Maria 

 

Uit de Bijbel: Johannes 19 : 25 – 27 

Bij het kruis van Jezus stonden vier vrouwen. Het waren zijn moeder Maria en haar zus, en 

verder Maria de vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala. Jezus zag zijn moeder. En naast 

haar zag hij de leerling van wie hij heel veel hield. Toen zei Jezus tegen zijn moeder: Hij is nu 

uw zoon. En tegen zijn leerling zei hij: Zij is nu jouw moeder. Vanaf dat moment zorgde die 

leerling voor Maria. 



Verteller: wanhoop of troost 

Je kind verliezen.  
Het grootste verdriet dat je kan overkomen. Jouw kind, jouw dromen en toekomst, bron van 
liefde en hoop.  
Weggerukt, geknakt, zonder dat jij het kunt tegenhouden, veranderen. Kan dat de bedoeling 
zijn?  
 
En God dan?  
 
Je leven staat stil en niemand vertelt hoe je verder moet. Die pijn gaat nooit meer weg.  
 
Toch, in die pijn, fluistert daar ook die stem.  
In het afscheid, woorden van zorg, dankbaarheid, woorden van troost en hoop.  
Ik houd je vast, voor altijd. 
 

Muziek Verlies, Marco Borsato 

 
Ze zeggen dat de tijd je wonden heelt,  
maar ik voel elke dag dezelfde pijn. 
Waarom werd je bij me weggehaald? 
Waarom mocht je niet gewoon dichtbij me zijn? 
Nog steeds dezelfde leegte in mijn hart.  
Nog steeds dezelfde handen op mijn keel. 
Boos op de God die jou niet wilde helpen. 
Boos op een wereld die niet stoppen wil 
 
Ik zie nog steeds de tranen in je ogen,  
die je het liefst verborgen hield voor mij. 
Hoe klein je was, je wilde mij al sparen.  
Je hield je groot en je verbeet de pijn. 
Ik wilde elke dag wel met je ruilen,  
ik wens nog elke dag dat ik het was. 
Jou te zien lijden en niet kunnen helpen,  
die onmacht sloopt me nog elke dag 
 
En niemand vertelt mij wat de reden is,  
dat alles zo verandert. 
Ineens is alles anders.  
Het was toch goed zoals het was? 
Jij deed toch niemand kwaad?  
Ik begrijp het niet. 
 
Ik heb geschreeuwd tot ik geen stem meer had,  
mezelf gepijnigd tot ik niks meer voelde. 
De cirkel keer op keer weer rond gegaan, 
totdat ik zelf niet eens meer wist waar ik op doelde. 
Ik heb gepiekerd tot het ochtend was,  
alle beslissingen die ik ooit nam, 
alle vragen die ik had gesteld,  
gewacht op antwoord dat van niemand kwam. 
 



En niemand vertelt je hoe je verder moet als alles wat je lief is, 
ineens voor altijd weg is.  
Eén moment is alles goed. 
En dan vertelt een stem je, dat het ophoudt. 
Nee, niemand vertelt mij wat de reden is,  
dat alles zo verandert. 
Ineens is alles anders.  
Het was toch goed zoals het was? 
Wij deden niemand kwaad toch?  
Ik begrijp het niet. 
 
Ik stap mijn bed uit en begin de dag.  
Ik zie de zon maar ik voel haar warmte niet. 
Ik dwing mijzelf de woorden te herhalen,  
die je mij zei, vlak voordat je ons verliet. 
Je keek mij even heel diep in me ogen,  
je pakte me heel stevig vast. 
Wees niet boos om wat er niet meer is, mam, 
maar wees dankbaar voor datgene dat er was. 

 

7. Jezus sterft 

 

Uit de Bijbel: Lucas 23 : 32 – 46  

Tegelijk met Jezus werden ook twee misdadigers weggebracht om gedood te worden. Op 
een heuvel die de Schedel heet, hingen de soldaten Jezus aan het kruis. Ook de misdadigers 
werden aan een kruis gehangen. Het kruis van Jezus stond tussen de twee andere kruisen in. 
Jezus zei: Vader, vergeef de mensen die mij doden, want zij weten niet wat ze doen. De 
soldaten verdeelden de kleren van Jezus onder elkaar door erom te loten. En het volk stond 
ernaar te kijken. (…) 
Om ongeveer twaalf uur ’s middags werd het opeens donker in het hele land. Drie uur lang 
bleef het donker, omdat de zon geen licht gaf. En in de tempel scheurde het gordijn voor de 
heilige zaal doormidden. Toen riep Jezus: Vader, mijn leven is in uw handen! Dat waren zijn 
laatste woorden. Zo stierf hij. 

 

Stilte, de Paaskaars wordt gedoofd. 

In de gedachtenishoek wordt een kaars aangestoken 

 

  



Verteller: dood of leven 

Alle kleur weggetrokken.  
Alles stil. Koud. Zonder zin. Verlaten.  
Mijn God, mijn God, waar bent u?  
Stopt het hier?  
Zo, ineens, zo zonder zin?  
 
En wij dan? Blijven we hier achter, met lege handen?  
Toch weer op onszelf aangewezen, alleen?  
Vergisten we ons, dat we dachten iets van God te zien in hem, deze Jezus?  
Sterft ons geloof samen met hem?  
 
God is dood, zeggen ze.  
Is dat waar, dat God dood is? 
 
 
Toch voel ik u, God, in alles om mij heen.  
Een fluisterende stem van binnenuit.  
Uw naam, een weg om te gaan. 
 
 

Muziek Verstild in steen, Stef Bos 
 
Het hart was koud, het woord was stil. De wind stak op, de regen viel. 
De lucht was grijs, het vuur verdween. Ik zag jouw naam, verstild in steen. 
De hemel leek zo ver van mij, de grijze grond was zo dichtbij. 
Ik was nog nooit zo klein geweest. Ik zag jouw naam, verstild in steen. 
 
Opeens een stem van binnenuit. Een stille schreeuw, een zacht geluid. 
Mijn hart stond op, de angst verdween. Ik zag jouw naam, verstild in steen 
 
Ik liet jou los, ik liet jou gaan. Ik zag dat alles wat geweest is blijft bestaan. 
Ik zag een weg, ik vond de rust. Ik zag de ruimte, zag de wolken in de lucht. 
Mijn hart stond op, de angst verdween. Zag jou in alles om mij heen. 
 

 

  



8. Nieuw leven 

 

Uit de Bijbel: Johannes 12 : 24-25 

Jezus zei: Luister heel goed naar mijn woorden: een graankorrel die in de aarde gezaaid 

wordt, moet sterven. Zolang hij niet sterft, gebeurt er niets. Maar als hij sterft, levert hij veel 

nieuwe korrels op. Bedenk daarom: als je je leven het allerbelangrijkste vindt, dan zul je het 

voor altijd verliezen. Maar als je bereid bent om je leven op aarde op te geven, dan zul je het 

eeuwige leven krijgen. 

 

Verteller: verliezen of terugvinden 

Zie je het?  
Groene sprietjes die voorzichtig omhoog komen uit de zwarte aarde?  
Nieuw leven, durf je te geloven dat het kan, als alles dood lijkt en zinloos en verloren?  
 
Het verhaal over Jezus is een verhaal dat hoop geeft.  
Dat dat wat waar is en goed, dat wat echt geluk geeft, nooit teniet gedaan kan worden, 
nooit vernietigd.  
 
Dat Gods stem je toefluistert, in het donker, in de stilte.  
 
Je uitnodigt: kijk om je heen, zie dat voorzichtige groen van het groeiende graan;  
kijk en verwonder je, kijk naar de bloemen, luister naar de vogels.  
Klamp je niet vast maar open je handen, voor het goede leven om je heen,  
kijk maar, voel maar, geloof maar. 
 
 

Muziek Mooi, Marco Borsato 
 
Hoe val je in slaap? Hoe begint je dag?  
Open je je ogen met een traan of met een lach? 
En kijk je om je heen en zie je dan de zon? 
Of zoek je achter alles naar de schaduw op de grond. 
En leef je voor geluk? Of sterf je van verdriet? 
En voelt dat als een keuze of heb jij die keuze niet? 
Het maakt niet echt iets uit of dat de waarheid is of niet. 
Het is hoe jij het ziet. 
 
Hoe mooi kan het leven zijn.  
‘t Is maar hoe je kijkt, ‘t is maar wat je droomt. 
Hoe mooi is jouw werkelijkheid?  
Jij bent net zo rijk, zo rijk als je je voelt. 
 
Weet je wat je hebt? is de cirkel rond? 
Zie je wat er staat of mis je enkel wat er stond? 
Krijg je wat je wilt? Of zelfs meer dan wat je vroeg? 
Ben je tevreden met het minste of is het meeste niet genoeg? 



Raak je verwonderd van de sneeuw, van het ruisen van de wind? 
Geniet je van de vogels, van het lachen van een kind? 
Creëer je je geluk, want binnen in jezelf is waar het eindigt en begint. 
 
Hoe mooi kan het leven zijn.  
‘t Is maar hoe je kijkt, ‘t Is maar wat je droomt. 
Hoe mooi is jouw werkelijkheid?  
jij bent net zo rijk, zo rijk als je je voelt. 
Hoe mooi kan het leven zijn.  
‘t Is maar hoe je kijkt, ‘t Is maar wat je droomt. 
Hoe mooi is jouw werkelijkheid?  
Jij bent net zo rijk, zo rijk als je je voelt. 
Zo rijk als je je voelt. 

 

 

We verlaten in stilte de kerk 

 

Aan deze dienst werkten mee: 
 

Voorganger: ds. Iemke Epema 

Verteller: ds. Elly Urban 

Koorbizniz Oosterwind o.l.v. Geeske Koopman-Ridderbos 

Piano: Nel van der Maden 

Hobo: Hanna Prins 

Dwarsfluit: Mineke Kremer en Carin Rommers 

Trompet: Sieneke Spiegel 

Basgitaar: Pieter van Lier 

Drum: Anton Klunder 

 


