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Stilte 
 

1. The Passion, het verhaal van Jezus’ leven en sterven 
 Inleiding 
 

2. Eén wereld 
 
Uit de Bijbel: Matteüs 5 vers 2 - 9, en 43 - 48 
 
Verteller: Hou van iedereen 
 
Muziek Eén wereld, Jeroen van der Boom 
 
Whooooohoooooo oeh yeah 
 
Weet jij wat je ogen zien, weet je zeker dat je goed kijkt? 
Hé jij, sta je open voor hoe het is en niet hoe het lijkt? 
Oh, de maan die zijn licht met de aarde deelt en de wind die je wangen streelt, 
ze houden ons zo gebonden. 
Je zucht, maar je ademt dezelfde lucht als wij allemaal. 
 
Er is één wereld, één wereld, één wereld 
en die hebben we te leen. 
Er is maar één wereld, één wereld, één wereld, 
dus jij en ik zijn één. 
 
Hoezeer kun je zeker zijn, dat het waar is wat je beleeft? 
Waarom zou je bang zijn, wat je ontvangt is dat wat je geeft. 
Wo, de zon die de kou van je huid verjaagt en de tijd die de pijn vervaagt,  
we zullen ze moeten delen. 
Je vlucht, maar je ademt dezelfde lucht als wij allemaal. 
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Er is één wereld, één wereld, één wereld 
en die hebben we te leen. 
Er is maar één wereld, één wereld, één wereld, 
dus jij en ik zijn één. 
 
Dus hou je ogen open en hou van iedereen, 
want jij en alle mensen, zijn één. 
Eén wereld, dus jij en ik zijn één. 
 
Er is één wereld, één wereld, één wereld 
en die hebben we te leen. 
Er is maar één wereld, één wereld, één wereld, 
dus jij en ik zijn één. 
 
Er is één wereld, één wereld, één wereld 
En die hebben we te leen. 
Er is maar één wereld, één wereld, één wereld, 
dus jij en ik zijn één. 
 

3. Kostbaar afscheid 
 
Uit de Bijbel: Marcus 14 vers 3 - 8 
 
Verteller: De liefde van één mens 
 
Muziek Een mooie dag, BLØF 
 
De zon, het zand, de hitte en de rustige rivier. 
De stilte en de droogte en de leegte van dit hier. De hemel en de aarde. 
De weidsheid van het land. En de wijsheid van één man, 
dat is genoeg. 
 
Er is niets waar ik op wacht. Morgen blijft het nacht. 
Ik overdacht mijn zorgen en de wereld en alle keren dat ik wakker lag. 
Ik besloot: wat een mooie dag, wat een mooie dag. 



- 4 - 

De grond, het gras, de wegen naar de horizon, die trilt. 
De tijd is hier de ruimte, de diepte hier is wild. 
De onzin en de noodzaak, ze naderen de grens. 
De liefde van één mens was mij genoeg. 
 
Er is niets waar ik op wacht. Morgen blijft het nacht. 
Ik overdacht mijn zorgen en de wereld en alle keren dat ik wakker lag. 
Ik besloot: wat een mooie dag, wat een mooie dag. 
Wat een mooie dag, mooie dag. Wat een mooie dag. 
 
Er is niets waar ik op wacht. Morgen blijft het nacht. 
Ik overdacht mijn zorgen en de wereld en alle keren dat ik wakker lag 
Ik besloot: wat een mooie dag, wat een mooie dag, 
voor de dood. 
 

4. Judas, donker hart 
 
Uit de Bijbel:  Lucas 22 vers 1 - 6 
 
Verteller: Judas, vriend, leerling, verrader 
 
Muziek Donker hart, BLØF 
 
In het midden van de kring, waar ze je helemaal omringen 
en op de toppen van je kunnen bedenk je soms opeens:  
je doet het niet voor hun, je doet het niet voor mij 
en zelfs niet voor jezelf, je bent de zin voorbij. 
 
Want jij hebt een donker hart, voelt je vaak verward, 
maar dat wil niet zeggen dat alles dan, 
alles dan, alles dan ook meteen zinloos is. 
 
Jij loopt nog niet zo hard, maar een slechte start  
wil niet altijd zeggen dat alles dan, 
alles dan, alles dan ook meteen over is. 
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Ze vroegen je ten dans en het bood je alle kansen 
om het beste dat je in je had aan iedereen te laten zien. 
Maar je doet het niet voor hun, je doet het niet voor mij 
en zelfs niet voor jezelf,  je bent de zin voorbij. 
 
Want jij hebt een donker hart, voelt je vaak verward, 
maar dat wil niet zeggen dat alles dan, 
alles dan, alles dan ook meteen zinloos is. 
 
Jij loopt nog niet zo hard, maar een slechte start 
wil niet altijd zeggen dat alles dan,  
alles dan, alles dan ook meteen over is. 
 
Want jij hebt een donker hart, voelt je vaak verward, 
maar dat wil niet zeggen dat alles dan,  
alles dan, alles dan ook meteen zinloos is. 
 
Jij loopt nog niet zo hard, maar een slechte start 
wil niet altijd zeggen dat alles dan 
alles dan, alles dan ook meteen over is. 

 

5. Als het donker wordt 
 
Uit de Bijbel: Lucas 22 vers 39 - 46 
          
Verteller: angst 
 
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? 
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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. 
 
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. De nacht gaat voorbij. 
 

6. Petrus, ken je mij? 
 
Uit de Bijbel: Matteüs 26 vers 69 - 75 
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Verteller: Petrus, kom terug! 
 
Muziek Beter, BLØF 
 
Wachten tot de zon opkomt, is een manier om altijd weer het licht te zien 
en de nacht weer te vergeten. Starend naar de horizon 
heeft iets van niet meer kijken, van steeds weer verder reiken 
naar wat jij eerst niet kon. 
 
Het wordt beter, met elkaar wordt het beter. 
En we weten dat morgen vlakbij is, en zo weer voorbij is. 
We zijn groter, bij elkaar zijn we groter. 
Dus we proosten op dagen vol zonlicht dat ieder gewicht dragen kan. 
 
Varen op een verre ster, is een manier om altijd weer een weg te zien 
en hoe je thuis kunt komen. Dit gaat naar het evenwicht 
als dansen op een koord geeft toch een vergezicht. 
Het heeft wel iets van dromen. 
 
Het wordt beter, met elkaar wordt het beter. 
En we weten dat morgen vlakbij is en zo weer voorbij is. 
We zijn groter, bij elkaar zijn we groter. 
Dus we proosten op dagen vol zonlicht dat ieder gewicht dragen kan. 
 
Laat mijn hand niet, laat mijn hand niet gaan. 
Je hoeft dit niet alleen te doen. Laat mijn hand niet, 
laat mijn hand niet gaan. Je hoeft dit niet alleen te doen. 
 
Het wordt beter, met elkaar wordt het beter. 
En we weten dat morgen vlakbij is, en zo weer voorbij is. 
We zijn groter, bij elkaar zijn we groter. 
Dus we proosten op dagen vol zonlicht dat ieder gewicht dragen kan. 
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7. Beschuldigd en verhoord 
 
Uit de Bijbel: Johannes 18 vers 19 - 21, en 33 - 40 
            
Verteller: de hele wereld mag de waarheid horen 

 
Muziek Ik val, Wudstik 
 
Ik zal mijn bergen gaan beklimmen, al eindig ik diep in een dal. 
Dan begin ik weer van onder. Ik zal staan na elke val. 
De hele wereld mag me horen, al waait de wind mijn woorden stil, 
dan sta ik op de hoogste toren en zal ik zeggen wat ik wil. 
 
Maar de wereld is te klein, ik val zo 
van de rand, van de kant af, ik val. 
 
Ik zal mijn angsten overwinnen en ook al komen ze weer terug, 
ik laat ze niet meer binnen. Ik sla nooit meer op de vlucht. 
De hele wereld mag me zien, maar toch ben ik als de dood 
dat niemand mij meer ziet, dat niemand mij gelooft. 
 
Want de wereld is te klein, ik val zo van de rand, van de kant af, ik val. 
De wereld is te klein, ik val van de rand, van de kant af, ik val. 
 
Recht m’n rug of vecht terug of laat het los. Ik geef het toe, het maakt me op 
voor nieuwe rondes, nieuwe kansen. Vanaf nu is alles anders,  
heeft de val weer iets veranderd. De wereld is te klein, ik val. 
 
De wereld is te klein, ik val zo van de rand, van de kant af, ik val. 
De wereld is te klein, ik val zo van de rand, van de kant af, ik val. 
De wereld is te klein, ik val zo van de rand, van de kant af, ik val. 
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8. Gekruisigd 
 
Uit de Bijbel: Marcus 15 vers 22 - 32 
 
Verteller: redding? 
 
Muziek Gevallen of gevlogen, Guus Meeuwis 
 
Het leven leunt te ver voorover, de mooiste bloem staat aan de rand. 
Onder kolkt het wassend water, gooit zich schuimend op het zand. 
De golven schreeuwen: je moet springen. De lucht is vlammend, vurig rood. 
Ik kan me nauwelijks bedwingen, de verleiding is te groot. 
 
Daar ga ik dan, daar ga ik dan. Ben ik gevallen of gevlogen? 
Daar ga ik dan, daar ga ik dan. Is dit nu wat ik wilde, 
of hebben dromen mij bedrogen? 
 
Al het moois uit het oog verloren, verloren aan een vergezicht. 
Alleen horen wat ik wou horen terwijl het mooiste naast me ligt. 
De wind zingt koud: ik draag je. De lucht is vlammend, vurig rood. 
De golven schreeuwen, vragen me, de verleiding is te groot. 
 
Daar ga ik dan, daar ga ik dan. Ben ik gevallen of gevlogen? 
Daar ga ik dan, daar ga ik dan. Is dit nu wat ik wilde, 
of hebben dromen mij bedrogen? 
 
Veel te ver vooruit gekeken, naar links, naar rechts, 
maar nooit achterom. En daardoor totaal vergeten 
dat jij achter me stond. 
 
Daar ga ik dan, daar ga ik dan. Ben ik gevallen of gevlogen? 
Daar ga ik dan, daar ga ik dan. Is dit nu wat ik wilde, 
of hebben dromen mij bedrogen? 
 
 



- 10 - 

9. Stilte 
 
Uit de Bijbel: Marcus 15 vers 33 - 37 
 
De Paaskaars wordt gedoofd 
 
Muziek De stilte, Stef Bos 
 
Niets is sterker dan de stilte.  
Niets heeft zoveel kracht als het zwijgen van de nacht. 
Niets is sterker dan de stilte. Niets is sterker dan het woord, dat niemand hoort. 
 
Er is vandaag weer zoveel gezegd.  
Zoveel mensen op de wereld hebben zoveel uitgelegd.  
Gezanik op een ander door die beterweters. 
Maar die beterweters zouden beter moeten weten en vergeten wat ze weten. 
 
Niets is sterker dan de stilte. 
Niets heeft zoveel kracht als het zwijgen van de nacht. 
Niets is sterker dan de stilte. Niets is sterker dan het woord, dat niemand hoort. 
 
Neem een voorschot op de dood. Voel de stilte om je heen. 
Wie de zwijgzaamheid verdragen kan, voelt zich nooit alleen.  
Kom hier bij me, hou me vast.  
En vraag niet wat ik voel: woorden zeggen veel te vaak, wat ik niet bedoel. 
 
Niets is sterker dan de stilte. 
Niets heeft zoveel kracht als het zwijgen van de nacht. 
Niets is sterker dan de stilte. Niets is sterker dan het woord, dat niemand hoort. 
 
Niets is sterker dan de stilte. 
Niets heeft zoveel kracht als het zwijgen van de nacht. 
Niets is sterker dan de stilte. Niets is sterker dan het woord, dat niemand hoort. 
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10. Verwachting 
 
Uit de Bijbel: Marcus 16 vers 1 - 8 
 
Verteller: Stap uit de schaduw 
 
Muziek Uit de schaduw, IOS 
 
Van het vallen van de avond tot het einde van de nacht 
heb je weer eens te ver gezocht, terwijl het voor je voeten lag. 
Je bent van ver gekomen, je hebt het ver gebracht, 
dus als het even tegenzit, bedenk dan wie het laatste lacht. 
 
Stap uit de schaduw en loop in de zon, 
kijk om je heen en zie wat er komt. 
Je haalt uit elke nieuwe dag meer dan je ooit had verwacht. 
 
Een groot en sterk verlangen of een kleine stille wens, 
zolang je durft te dromen komt vanzelf voor jou dat ene moment. 
 
Stap uit de schaduw en loop in de zon, 
kijk om je heen en zie wat er komt. 
Je haalt uit elke nieuwe dag meer dan je ooit had verwacht, 
meer dan je ooit had verwacht, meer dan je ooit had verwacht. 
 
Je weet dat niets voor altijd kan zijn, alles een keer verdwijnt 
achter de horizon. Je wilt wel terug maar het maakt niet uit. 
Je kunt alleen vooruit dus loop in de zon .... 
 
Stap uit de schaduw en loop in de zon, 
kijk om je heen en zie wat er komt. 
je haalt uit elke nieuwe dag meer dan je ooit had verwacht, 
meer dan je ooit had verwacht, meer dan je ooit had verwacht, 
meer dan je ooit had verwacht, meer dan je ooit had verwacht. 
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We verlaten in stilte de kerk 
 
In de Bagijnehof is er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten  
en na te praten met een kop koffie of thee. 
 
 
De viering terugkijken of de teksten nog eens nalezen? 
www.oosterkerk.nl 
 
 
Aan deze dienst werkten mee: 
 
Bijbellezingen: Hans Gerritsen 
Verteller: ds. Elly Urban 
Koorbizniz Oosterwind o.l.v. Geeske Koopman-Ridderbos 
Solist: Corine Gerritsma-Visser 
Piano: Jeroen van der Scheer 
Hobo: Annelies Wanders 
Dwarsfluit: Mineke Kremer en Caren Rommers 
Basgitaar: Martijn van Nieuwenhuizen 
Drum: Marcel van der Zee 
 
 
 
 
Tijdens de dienst kan beeldmateriaal worden gemaakt, dat mogelijk wordt gebruikt voor 
o.a. de website. Voor vragen of verzoeken: vraag de ouderling van dienst of mail 
naar: redactie@oosterkerk.nl 


