
MARIA  MAGDALENA,  tussen (Bijbel-)feit en fictie,  minimusical 

 

Welkom 

 

Kaarsen 

 

Inleiding 

 

Maria Deel 1  ;  Alleen in een heel dorp 

 

Kyrielied : Geboren om te leven    

(Zangen van Zoeken en Zien 42 : 1,2,3)  

 

Geboren om te leven 

Aanvaarden we de reis 

Vol vreugde en verlangen 

Waarheen het spoor ook wijst 

Maar vaak lijkt God verdwenen 

Verkeert hoop in verdriet 

Een weg van angst en beven 

Die ons geen toekomst biedt 

 

Geschapen voor de liefde 

Voor vriendschap, samen zijn 

Ervaren wij de leegte 

Het leven als woestijn 

Verwachtingen verdwenen 

Beloften niet vervuld 

Een weg van angst en beven 

Een god die zich verhult. 

 

Geroepen tot een leven, van hoop en vrees en daad 

Woont naast geluk en vrede, de schaduw van het kwaad 

Wij zoeken God aanwezig, onzeker blijft de tocht 

In alle angst en beven, tot leven zichtbaar wordt 

 

 



Maria deel 2 :  de Romeinen 

 

Meander Junior Big Band :  STITCHESS, hechtingen 

De zangeres heeft hechtingen nodig op de wonden die het leven 

geslagen heeft. Wonden van een gebroken liefde. Hechtingen voor de 

wonden die het leven soms aanbrengt nu de troost van de geliefde 

weg is gevallen. 

 

Maria deel 3 :  laat mij jou de liefde leren A  (dagboek fragment) 

 

Meander Junior Big Band  :  Coming home 

Ik kom vanavond nog thuis,  naar jou, naar de vallei waar de kinderen 

dansen. Dan zal het echt feest zijn.  Niet meer verloren in het 

alsmaar doordraaiende rad van de tijd. 

 

Maria deel 3 vv : laat mij jou de liefde leren B 

 

ZZZ 55 : 1 2 3 5 

1) Vind de liefde op je weg 

Ken de hartstocht van haar zangen 

Maar tel niets tot je bezit 

Zet het leven niet gevangen 

 

2) Voel je vriendschap in een kring 

Leef haar voor, wil haar verbinden 

Maar zie ook wie eenzaam staan 

Sluit niet uit hun weg te vinden 

 

3) Koester warmte buitenshuis 

Schep daar ruimte, geef je handen 

Maar zet niets in vuur en vlam 

Dat te teer is om te branden 

 

 

 

 



4) Is jouw toekomst al vooruit 

Schuw de sprong niet, blijf geloven 

Maar wie schromen : blijf hen trouw 

Val niet af die met jou lopen 

 

5) Zet gerust jouw wegen uit 

Volg je hart, je zielsverlangen 

Maar hoor wel wie naast je gaan 

Neem hen mee in jouw gezangen 

 

Maria deel 4 :  In de ban van Jezus 

 

Lezing 1 : Lukas 8 : 1-3,  Basisbijbel, de vrouwen die Jezus volgden 

 

Maria deel 4 vv :  met oa het verhaal van de overspelige vrouw 

 

Meander Junior Big Band  :  MERCY 

Ik ben in de ban van Jou. Heb genade met dit hart. Ik wil mijn leven 

voor Jou geven. Ik ben Jouw marionet, als Jij wilt!! 

 

Maria Deel 5 :  voltooid het onvoltooide leven (dagboek fragment) 

 

Lezing 2 :  verzen uit Mattheus 27, Johannes 19, Markus 15 

 

MJBB :  Rolling in the deep, Adele 

De littekens van je liefde herinneren mij aan ons 

Ze blijven me er aan doen denken, dat we het bijna allemaal hadden 

De littekens van je liefde laten me ademloos 

Ik kan het niet helpen te voelen 

Dat we het allemaal konden hebben 

 

 

 

 

 

 

 



Maria 5  :  Onverwachte verwachting  (dagboek fragment) 

 

Luister maar, lezing 3:  Johannes 20 

 

Lied :   ZZZ 728 

 

Wat dreef mij naar het graf? 

Wat dacht ik daar te vinden? 

De dood brengt anders niet 

Dan leegte en verdriet. 

 

Met kruiden van de dood, 

welriekend, zacht en geurig, 

als balsem voor mijn ziel, 

ging ik om hem te zien 

 

Verbijsterd bleef ik staan 

Het graf zo leeg en open 

Zo koud ineens mijn hart 

Toen hoorde ik mij naam 

 

Hij was het die daar stond 

Die stem, die blik, die ogen 

Hij was het die mij riep 

Maar zei : raak mij niet aan 

 

0, bij was zo dichtbij! 

Ik kon hem bijna raken! 

Als ik mijn hand uitstak 

zou bij verdwenen zijn. 

 

 

 

 



Ik hoor nog steeds zijn stem, 

een klank die niet kan sterven. 

Hij leeft, bij leeft, 

totdat ik hem vergeten ben. 

 

Een dode en niet dood, 

ik heb hem toch gesproken! 

Een dode die je ziet 

is geen herinnering. 

 

Alsof ik wartaal spreek 

zo word ik aangekeken, 

maar wat ik zeg is waar, 

ik heb het zelf doorleefd. 

 

Ik ben niet meer alleen. 

Hij heeft mij aangekeken! 

Ik draag dit ogenblik 

voor altijd met mij mee. 

 

Geheimen diep en groot, 

te groot voor kleine mensen. 

Geheimen ook voor ons, 

al zijn wij deelgenoot. 

 

Mededelingen, gedachtenis 

 

Gebed  

 

 

 

 

 

 

 



Epiloog :  Maria Magdalena 

moeder van de kerk 

schreef haar eigen evangelie 

de discipel waar Jezus het meest van hield. 

 

Kernzin van haar evangelie:  Vang wat ik jullie leerde niet in wetten 

en geboden !!  Enkel de liefde telt !! 

 

WE GAAN MET DIE LIEFDE DE WERELD IN !!  

 

Zegenbede afgesloten met …. 

 

MBB :  Best day of my life 

 

 

 

 

 

 

 

Wij hopen dat jullie het leuk vonden. We zoeken naar een nieuwe 

datum voor alle mensen die de Meander Junior Big Band nog eens live 

willen zien optreden. 

Graag tot ziens. 

                               Namens alle medewerkers. 

 

Dank aan iedereen die deze viering mogelijk heeft gemaakt. 

 

 


