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Beleef het  
 ook deze keer
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Napraten over
Samen napraten over The Passion, online of met elkaar in 
dezelfde ruimte. Zo leer je elkaar beter kennen en kun je 
verdiepen wat jou persoonlijk raakt in dit verhaal.

Er zijn unieke video’s beschikbaar om één tot vier keer met 
elkaar na te praten. Artiesten uit The Passion en anderen 
delen hun persoonlijke ervaringen. In een vertrouwde sfeer 
heb je met elkaar een goed gesprek.

Dit zijn de vier thema’s waaruit je kunt kiezen:

Delen 
Waar Jezus  

ook komt, de mensen  
ervaren hoeveel een  
ander voor hen kan 
betekenen. Wat heb jij 
allemaal te bieden?  
En wat heb jij zelf nodig? 

Missen
Jezus’ leerlingen 

houden van Hem, maar er 
ontstaat verwijdering.  
Met wie voel jij je  
verbonden?  
Hoe ga jij  
om met gemis?

Familie
Maria heeft vast 

allerlei ideeën over wat 
goed is voor haar kind, maar 
Jezus heeft ook een eigen 
weg te gaan en maakt eigen 
keuzes. Wat betekent jouw 
familie voor jou? 

Vrienden
Petrus is een  

trouwe vriend, maar als  
het spannend wordt, doet 
hij net alsof hij Jezus niet 
kent. Waarin ben jij een 
goede vriend? Waarin  
wil jij groeien?
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THE PASSION
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Freek Bartels  
in de rol  van Jezus

“ Wat mij aanspreekt 
in het verhaal van 
The Passion is dat het 
met name gaat over 
vergevingsgezindheid 
en niet oordelen over 
elkaar: doe lief!”

Trijntje Oosterhuis  
in de rol  van Maria

“ Ik zie The Passion 
als aanmoediging: 
er kunnen vreselijke 
dingen gebeuren, 
maar er is altijd een 
verse start mogelijk”
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Voor bij de 
uitzending van 
THE PASSION
Samen The Passion kijken is gezellig, zeker als je 
dan met elkaar eet. Het verhaal kan ook beter 
landen. Gebruik bijvoorbeeld deze vragen:

Wat ga jij doen 
met Pasen? 
Wat 
je daarbij?

beleef

Wat vond je een  
 
in eerdere uitzendingen  
van The Passion? 

bijzonder moment 

Als je verhalen 
kent over                : 
welke vind je het 
mooist?

Jezus

In welk personage                 
                  je het meest 
van                 ?

herken
jezelf

Hoe was Pasen         
                     voor je, 
toen je kind was?
vroeger

Welk 
hoop je dat ze 
vanavond zingen? 

lied
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L eo Alkemade 
in de rol  van Petrus

“ Petrus zegt 
‘ik zal er altijd 
voor je zijn’, maar 
neemt daar ook 
een loopje mee. 
Is dat onzekerheid, 
slechtheid, 
onmacht of een 
weloverwogen 
beslissing?  
Dat vind ik heel 
interessante 
vragen, waardoor 
je jezelf ook  
een beetje  
leert kennen”

Rob Dekay 
in de rol  van Judas

“ Ik geloof dat er 
meer is tussen 
hemel en aarde. 
Vandaar dat ik 
me heb verdiept 
in verschillende 
heilige boeken. Ik 
heb ook de Bijbel 
gelezen. Wat is de 
waarheid? Een 
vraag die mijzelf 
bezighoudt, 
maar vast ook 
mijn personage: 
Judas”
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The Passion vertelt op een eigentijdse manier over het einde van 
Jezus’ leven. Dat gebeurt al eeuwenlang. Jezus zelf leefde aan 
het begin van onze jaartelling: een Joodse denker en doener die 
enorm inspireerde en in de loop van de tijd steeds populairder 
werd. Hij had zelf maar een klein groepje leerlingen, maar 
inmiddels zijn de mensen die hij raakt niet te tellen. 
 

Passiespelen
Rond het jaar 1000 kenden 
bijna alle Europeanen al zijn 
verhaal. Omdat veel mensen 
niet konden lezen, werd dat 
jaarlijks in korte toneelstukjes 
verteld, vooral het spannende 
einde, met Jezus’ kruisiging 
en opstanding. Dit werden 
de zogeheten ‘passiespelen’. 
Passie is afgeleid van het 
Latijnse woord voor lijden, 
passio.

Tijdens de middeleeuwen 
werden deze toneelstukjes 
steeds uitgebreider en 
spectaculairder. Met 
explosieven liet men het 
donderen bij Jezus’ sterven en 
met takelmechanismen vloog 
Hij naar de hemel. Ook werd er 
soms een echte moordenaar 
vrijgelaten als het publiek 
daarom riep, zoals ook gebeurt 
in het verhaal in de Bijbel.

De bekendste passiespelen 
die in Nederland zijn 
overgebleven, zijn in Tegelen 
en Hertme. Die trekken nog 
steeds een groot publiek. 
De Matthäus-Passion van 
Johann Sebastian Bach is 
een van de vernieuwingen 
van deze oude traditie.

In 2006 was de  
eerste uitvoering  
van The Passion  
in Engeland. In 2011  
kwam The Passion naar 
Nederland. Zo zet deze  
oude traditie zich in een 
modern jasje voort. Het 
verhaal, of je nu kerkelijk 
bent of niet, blijft blijkbaar 
toch telkens raken.
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Schrijfruimte

Alpha Cursus
Wat is het verhaal achter 
The Passion? Wat moet ik 
met het christelijk geloof? 
Allemaal vragen die je op 
Alpha kunt stellen. Tijdens 
tien (online) interactieve 
en gezellige bijeenkomsten 
ontdek je wat het christelijk 
geloof inhoudt. Van harte 
welkom op een Alpha bij jou 
in de buurt: alphacursus.nl.
 

MijnKerk
Op MijnKerk vind je 
handvatten om geloof een 
plek te geven in je dagelijks 
leven. Met herkenbare 
blogs, inspirerende video’s, 
podcasts en praktische 
tips. Kijk op mijnkerk.nl

Meer weten?
Jezus.nl
Jezus.nl wil mensen online 
helpen om Jezus beter te 
leren kennen. Stap voor stap 
kun je het christelijk geloof 
ontdekken. Anoniem of juist 
op een persoonlijke manier. 

 
 
Wat vind je van 
Napraten over The 
Passion? Heb je tips 
voor ons? Laat ons 
weten hoe je het hebt 
ervaren via info@
protestantsekerk.nl 
en vermeld in de titel 
‘Napraten over The 
Passion’.

Tips?

Praat na over The Passion met een groep vrienden, met 
mensen uit de buurt, je familie of een groepje van een 

kerk. Dat kan ook online! Zo leer je elkaar beter kennen en kun je 
verdiepen wat jou persoonlijk raakt in The Passion. Meer infor-
matie vind je op ikbenervoorjou.nl. Je kunt dit boekje gebruiken 
als uitnodiging, vul de info op de achterkant daarvoor in.



De live uitzending van The Passion is  
1 april om 20:30 uur op NPO1.  
Zullen we samen kijken?

The Passion raakt aan  
allerlei thema’s in ons leven.  
Zullen we er daarna een of  
meer keren over doorpraten?

www.ikbenervoorjou.nl

Zullen we samen naar  The Passion kijken? 
Datum:   Tijd: 

Plek (Online of offline) :

Naam:

Je kunt me bereiken via: 


