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1. The Passion, het verhaal van Jezus’ leven en sterven 
 
Verteller: welkom bij een bijzondere mini-Passion 
 
Uit de Bijbel: Lukas 11 vers 5 - 10 
 
Verteller: niemand van ons kan dit alleen 
 
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. 
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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. Alleen in het donker 
 
Verteller: op zoek naar steun 
 
Uit de Bijbel: Matteüs 26 vers 36 - 40 
 
Verteller: gaat niet iedere nacht voorbij? 
 
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. 
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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. 
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3. Jezus sterft 
 
Verteller: de dood tegemoet 
 
Uit de Bijbel: Lukas 23 vers 33 – 46 (samengevat) 
           
Stilte 
 
Verteller: een fluisterende stem 
 
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 koude 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. 
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4. Naar het licht 
 
Verteller: einde of begin? 
 
Uit de Bijbel: woorden uit Johannes 14 
 
Verteller: heb lief, houd moed 
 
Muziek Er is altijd een weg, Volumia 
 
Lange dagen moederziel alleen. 
Het lijkt alsof echt niemand om je geeft. 
Onbewogen, starend naar de klok. 
Vragend aan jezelf waarvoor je leeft. 
 
Iedereen kan soms het leven niet meer aan. 
Iedereen heeft pijn soms, dus laat jezelf niet gaan. 
 
Er is altijd een weg, altijd een licht. 
Veeg de tranen nu uit je gezicht. 
Want er komt een moment dat het geluk voor je staat. 
Dus hou nog even vol als het niet gaat.  
Het komt eraan. 
 
Niet geslapen weer een lange nacht. 
Waar is alles toch zo mis gegaan. 
Duizend vragen, tollend in je hoofd. 
Zoekend naar de zin van het bestaan. 
 
Iedereen kan soms het leven niet meer aan. 
Iedereen heeft pijn soms, dus laat jezelf niet gaan. 
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Er is altijd een weg, altijd een licht.  
Veeg de tranen nu uit je gezicht. 
Want er komt een moment dat het geluk voor je staat. 
Dus hou nog even vol als het niet gaat. 
 
Als het geluk je plots verrast, 
denk dan niet na, maar grijp het vast. 
 
Er is altijd een weg, altijd een licht. 
Veeg de tranen nu uit je gezicht. 
 
Want er komt een moment dat het geluk voor je staat. 
Dus hou nog even vol als het niet gaat.  
Het komt eraan. 
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De viering terugkijken of de teksten nog eens nalezen? 
www.oosterkerk.nl 
 
 
Aan deze dienst werkten mee: 
 
Verteller: ds. Elly Urban 
Uit de Bijbel: Hans Gerritsen 
Koorbizniz Oosterwind o.l.v. Geeske Koopman-Ridderbos 
Soliste: Corine Gerritsma-Visser 
Piano: Geeske Koopman-Ridderbos 
Montage: Nel van der Zouwen 
 
 
 
 
 


