Op weg naar The Passion
Leeftijd: 16-25 jaar
Soort bijeenkomst/werkvorm: programma en vesper
Thema: Weg, waarheid en leven
Tijdsduur: drie keer een uur
Auteur: Dorien Keus, JOP
The Passion is inmiddels een begrip in Nederland. Drie keer eerder werd het lijden, het sterven en de
opstanding van Jezus op straat verbeeld door bekende artiesten. Dit jaar is The Passion in Groningen en de
organisatie verwacht weer duizenden bezoekers en miljoenen kijkers. Een mooie gelegenheid om met jongeren
in gesprek te gaan over deze verhalen.
Het programma dat voor je ligt, vormt een voorbereiding op The Passion 2014 (17 april 2014) en is bedoeld
voor jongeren tussen 16 en 25 jaar. Het thema van het programma is: Weg, waarheid en leven. In ieder
programma werken de jongeren een element van het thema uit, in verschillende groepen. Aan het eind van
ieder programma is er een vesper, opgebouwd uit wat de jongeren daarvoor hebben bedacht.
Ieder programma duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur. Je kunt deze programma’s inzetten in de dagen voor 17 april,
maar ook op de zondagen voorafgaand aan Pasen. Daarna is het mooi om met elkaar The Passion te bekijken,
live in Groningen of bij iemand thuis op TV. Zie voor meer informatie over The Passion www.thepassion.nl.

Persoonlijke voorbereiding:
• Wat heb je zelf met de verhalen van het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus?
• Lees 1 Johannes 14:1-6. Wat zegt de tekst: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven” jou?
• Ben je wel eens naar The Passion geweest of heb je het op TV gezien? Zo ja, wat vond je ervan? Zo nee,
wat verwacht je ervan?

Praktische voorbereiding:
• Tijdens de programma’s gaan de jongeren in groepen uiteen. Het is handig als hiervoor verschillende
ruimtes beschikbaar zijn. Kijk van te voren welke groepen je wilt doen (zie ook bij de beschrijving van het
programma).
• De programma’s worden afgesloten met een vesper. Doe dit het liefst in een kerkzaal of andere
gebedsruimte. Lukt dat niet, probeer dan van de beschikbare ruimte een gebedsruimte te maken. Dit kan
door de stoelen in een kring te zetten, rondom een kaars. Je kunt ook op kussens op de grond zitten.
Eventueel kun je de ruimte aankleden met doeken.
• De vesper vraagt weinig voorbereiding, maar doe dit wel zorgvuldig, zodat de vesper in alle rust verloopt.
Nodig bij elke bijeenkomst:
Bijbels;
Kaars en iets om deze mee aan te steken;
Waxinelichtjes;
Laptop + beamer + boxjes;
Papier en pennen;

Extra nodig programma 1
Groot vel;
Stiften.
Extra nodig programma 3
Kaarten op Tafel of afbeeldingen

Programma 1: Weg
Welkom (5 minuten)
Heet iedereen welkom en doe eventueel een voorstelrondje. Vertel kort wat de aanleiding is om samen te
komen en wat de doelstelling voor deze avonden is. Vertel dat iedere avond hetzelfde is opgebouwd: in
groepen verken je een thema uit het lijdensverhaal van Jezus. Daarna houden jullie een korte vesper (viering)
waarin deze uitwerkingen aan bod komen.
Het thema (10 minuten)
Het thema van de eerste bijeenkomst is ‘Weg’. Dit komt uit een bekende uitspraak van Jezus, die zegt: “Ik ben
de weg, de waarheid en het leven.” (Drie keer raden wat de thema’s van de volgende bijeenkomsten zijn.)
Schrijf het woord ‘weg’ op een groot vel. Geef iedereen stiften en vraag de jongeren om hun associaties bij het
woord ‘weg’ op te schrijven. Ze mogen ook reageren op wat de anderen schrijven – praten mag niet. Bespreek
daarna wat er staat.
Stel na afloop de vraag: Jezus noemt zichzelf de weg. Wat zegt dat over hem?
Werken in groepen (20 minuten)
Verdeel de jongeren over de volgende werkgroepen: muziek, drama, bijbel en gebed. Het is fijn als er in elke
groep jongeren zitten. Zo niet, dan is het handig wat teksten/liedjes achter de hand te hebben. Ook als je
minder dan 8 jongeren bij elkaar hebt, kun je ervoor kiezen om niet alle groepen te doen. Drama kun je
eventueel weglaten.
Iedere werkgroep krijgt een eigen opdracht. Kopieer eventueel deze bladzijde een keer extra en knip de delen
hieronder uit om aan de verschillende groepen te geven.
Muziek
Zoek twee liedjes (om te zingen of om te laten zien) die te maken hebben met het thema ‘weg’. Dat kunnen
christelijke liedjes zijn, maar het hoeft niet.
Bepaal of je deze liedjes wilt zingen, of dat je ze afspeelt. Maak in het eerste geval voor iedereen kopieën van
de tekst.
Een paar hints om je op weg ;-) te helpen:
Gebruik verschillende bronnen: YouTube/Nieuwe Liedboek/Taizé/Iona/Opwekking/etc.
• Zoek naar versies van Psalm 25
• Zoek in verschillende talen
• Zoek op het YouTubekanaal van The Passion naar bruikbare liedjes uit vorige edities
(http://www.youtube.com/user/ThePassionNL)

Drama
Doe een paar korte opwarmoefeningen: beweeg al je ledematen, van je hoofd tot en met je kleine teen. En
maak je stem los door achtereenvolgens een motor, een bij, een haan en een jodelende Zwitser na te doen.
Verzin een korte scène rondom het thema ‘op de goede weg zitten’. Je mag zelf weten of de scène zich
afspeelt in de tijd van Jezus of nu. De opdracht is verder vrij, de enige voorwaarde is dat deze woorden in de
scène zitten:
• Verkeerd;
• Omleiding;
• Badeendje.
Bijbel
Lees met elkaar Johannes 14:4-10. Daarna leest iedereen het nogmaals voor zichzelf. Geef met smiley’s in de
tekst aan:
:-D Vind ik mooi
:-S Snap ik niet
:-( Kan ik niets mee
Bespreek dat met elkaar. Welke boodschap zou je uit de tekst willen halen?
Besluit hoe je tijdens de vesper de tekst wilt lezen en wie de boodschap uitspreekt die jullie uit de tekst hebben
gehaald. Zorg eventueel voor Bijbels, zodat iedereen de tekst mee kan lezen.
Gebed
Bidden kan op verschillende manieren. Je kunt:
• bidden voor een groep (een iemand praat, de rest luistert);
• bidden met een groep (iedereen heeft de mogelijkheid om iets in te brengen);
• stil gebed houden (iedereen bidt voor zichzelf).
In een vesper, zoals we straks houden, is er op verschillende tijden een gebed. Kijk per moment welke vorm je
het best vindt passen.
Het eerste gebed is als de kaars aangestoken wordt. De aangestoken paaskaars is het teken van Jezus’
opstanding en de aanwezigheid van God in ons midden. Hoe kun je dat in eigen woorden zeggen? Bedenk
voor de vesper begint wie deze tekst uitspreekt. Is dat één iemand, of is er een wisselspraak. Eventueel kun je
de groep ook tekst geven.
Het tweede gebed is aan het eind van de viering. Dit gebed kun je in tweeën splitsen: dankgebed en
voorbeden. Je kunt danken voor alles wat goed en mooi is en bidden voor iedereen die Gods kracht nodig
heeft.
Bedenk voor de vesper begint:
• Welke tekst je zelf wil uitspreken
• Of, wanneer en hoe je de groep inbreng wil geven
• Of je stilte wil gebruiken in je gebed.
Kijk voor inspiratie op www.creatiefgebed.nl.
Houd eventueel een pauze tussendoor.

Vesper (20 minuten)
De vesper bestaat grotendeels uit de resultaten van wat de jongeren net gedaan hebben. De liturgie van de
vesper is als volgt:
1. Vraag een van de jongeren de kaars aan te steken
2. Spreek een tekst uit (groep Gebed)
3. Zing of speel een lied (groep Muziek)
4. Bijbelgedeelte en boodschap (groep Bijbel)
5. Dramatische verbeelding (groep Drama)
6. Zing of speel een lied (groep Muziek)
7. Bid met elkaar (groep Gebed)
8. Spreek een zegen uit, bijvoorbeeld de reizigerszegen van St. Patrick:
De Heer zij vóór je, om je de juiste weg te wijzen.
De Heer zij áchter je, om je in de armen te sluiten en om je te beschermen voor gevaar.
De Heer zij ónder je, om je op te vangen als je dreigt te vallen.
De Heer zij ín je, om je te troosten wanneer je verdriet hebt.
De Heer zij óm je héén, als een beschermende muur, als anderen over je heen vallen.
De Heer zij bóven je, om je te zegenen.
Zó zegene je de almachtige God,- vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid. Amen.
Of laat dit Gebed om zegen (Opwekking 710) horen: youtu.be/WhLEKEvkciQ.

Programma 2: Waarheid
Welkom (5 minuten)
Heet iedereen welkom en doe eventueel een voorstelrondje. Vertel kort wat de aanleiding is om samen te
komen en wat de doelstelling voor deze avonden is. Vertel dat iedere avond hetzelfde is opgebouwd: in
groepen verken je een thema uit het lijdensverhaal van Jezus. Daarna houden jullie een korte vesper (viering)
waarin deze uitwerkingen aan bod komen.
Het thema (10 minuten)
Het thema van de tweede bijeenkomst is ‘Waarheid’. Dit komt uit een bekende uitspraak van Jezus, die zegt:
“Ik ben de weg, de waarheid en het leven.”
Laat ‘De Waarheid’ uit The Passion 2013 zien: youtu.be/l8jx-mxBZXk. Bespreek met elkaar: Om welke
waarheid draait het in dit liedje?
Werken in groepen (20 minuten)
Verdeel de jongeren over de volgende werkgroepen: muziek, drama, bijbel en gebed. Het is fijn als er in elke
groep jongeren zitten. Zo niet, dan is het handig wat teksten/liedjes achter de hand te hebben. Ook als je
minder dan 8 jongeren bij elkaar hebt, kun je ervoor kiezen om niet alle groepen te doen. Drama kun je
eventueel weglaten.
Iedere werkgroep krijgt een eigen opdracht. Kopieer eventueel deze bladzijde een keer extra en knip de delen
hieronder uit om aan de verschillende groepen te geven.
Muziek
Ga op zoek naar twee liedjes die met het thema ‘waarheid’ te maken hebben en die je straks bij de viering wilt
spelen/zingen/laten zien. Dat kunnen christelijke liedjes zijn, maar het hoeft niet.
Bepaal of je deze liedjes wilt zingen, of dat je ze afspeelt. Maak in het eerste geval voor iedereen kopieën van
de tekst.
Een paar hints om je op weg te helpen:
• Gebruik verschillende bronnen: YouTube/Nieuwe Liedboek/Taizé/Iona/Opwekking/etc.;
• Zoek in verschillende talen;
• Zoek op het YouTubekanaal van The Passion naar liedjes uit vorige edities
(http://youtube.com/user/ThePassionNL).
Drama
Lees met elkaar Matteüs 26: 69-75. Het is een heel dramatisch en meeslepend verhaal. Speel het uit.
Deze scène speel je straks ook in de vesper.

Bijbel
Lees met elkaar Matteüs 26:69-75. Bespreek de tekst: Wat is lastig? Wat is mooi?
Verzin met elkaar twee vragen die je aan de anderen wil stellen over deze tekst. Geen kennisvragen (Hoe vaak
kraait de haan?) maar vragen die leiden tot meer begrip van het Bijbelgedeelte. Deze vragen stel je hen ook
daadwerkelijk in de vesper.
Bedenk ook hoe je het gesprek wilt organiseren: plenair, in kleine groepjes of in tweetallen?
Gebed
Bidden kan op verschillende manieren. Je kunt:
• bidden voor een groep (een iemand praat, de rest luistert);
• bidden met een groep (iedereen heeft de mogelijkheid om iets in te brengen);
• stil gebed houden (iedereen bidt voor zichzelf).
In een vesper, zoals we straks houden, is er op verschillende tijden een gebed. Kijk per moment welke vorm je
het best vindt passen.
Het eerste gebed is als de kaars aangestoken wordt. De aangestoken paaskaars is het teken van Jezus’
opstanding en de aanwezigheid van God in ons midden. Hoe kun je dat in eigen woorden zeggen? Bedenk
voor de vesper begint wie deze tekst uitspreekt. Is dat één iemand, of is er een wisselspraak. Eventueel kun je
de groep ook tekst geven.
Het tweede gebed is aan het eind van de viering. Een mooie vorm van bidden is dat iedereen een waxinelichtje
kan aansteken aan de grote (paas)kaars en hier een voorbede bij kan noemen. Bespreek met elkaar hoe je dit
kunt organiseren:
• Waar staat de kaars en waar staan de waxinelichtjes?
• Welke tekst gebruik je ter introductie en ter afsluiting?
• Wil je muziek ondertussen (bespreek eventueel met de muziekgroep)?
• Hoe zorg je voor de goede sfeer?

Houd eventueel een pauze tussendoor.

Vesper (20 minuten)
De vesper bestaat grotendeels uit de resultaten van wat de jongeren net gedaan hebben. De liturgie van de
vesper is als volgt:
1. Vraag een van de jongeren de kaars aan te steken
2. Spreek een tekst uit (groep Gebed)
3. Zing of speel een lied (groep Muziek)
4. Lees met elkaar Matteüs 26:69-75
5. Dramatische verbeelding (groep Drama)
6. Bijbelgedeelte en bespreking (groep Bijbel)
7. Zing of speel een lied (groep Muziek)
8. Bid met elkaar (groep Gebed)
9. Zegen kan van God komen, maar ook mensen kunnen elkaar zegenen. Zegenen is eigenlijk ‘goede
woorden spreken’. Maak twee groepjes die even groot zijn; een binnenste en een buitenste cirkel. Wens
degene tegenover je staat iets goeds toe en andersom. Daarna draait de binnenste cirkel en komt iedereen
tegenover een ander te staan. Wens ook deze persoon iets goeds toe en laat je door deze persoon iets
goeds toewensen. Ga net zo lang door totdat je van iedereen uit de andere cirkel iets goeds toegewenst
hebt gekregen.
Of laat dit Gebed om zegen (Opwekking 710) horen: youtu.be/WhLEKEvkciQ.

Programma 3: Leven
Welkom (5 minuten)
Heet iedereen welkom en doe eventueel een voorstelrondje. Vertel kort wat de aanleiding is om samen te
komen en wat de doelstelling voor deze avonden is. Vertel dat iedere avond hetzelfde is opgebouwd: in
groepen verken je een thema uit het lijdensverhaal van Jezus. Daarna houden jullie een korte vesper (viering)
waarin deze uitwerkingen aan bod komen.
Het thema (20 minuten)
Het thema van de derde bijeenkomst is ‘leven’. Dit komt uit een bekende uitspraak van Jezus, die zegt: “Ik ben
de weg, de waarheid en het leven.” Weg en waarheid zijn de vorige keren al aan bod gekomen.
Gebruik het spel ‘Kaarten op tafel’ of print afbeeldingen van internet met het thema ‘leven’. Tip: zoek op ‘leven’
of ‘life’ met Google Images. Vraag de jongeren om een afbeelding te pakken dat voor hen het leven het best
verbeeld. Ga in gesprek rondom de kaartjes.
Vraag de jongeren dan om een kaartje te pakken dat voor hen ‘leven met God’ het best verbeeldt. Ga
vervolgens in gesprek: welk kaartje heb je nu? Is het een ander kaartje dan net? Waarom (niet)?
Werken in groepen (20 minuten)
Verdeel de jongeren over de volgende werkgroepen: muziek, bijbel en gebed. Het is fijn als er in elke groep
jongeren zitten. Zo niet, dan is het handig wat teksten/liedjes achter de hand te hebben. Ook als je minder dan
zes jongeren bij elkaar hebt, kun je ervoor kiezen om niet alle groepen te doen. Let er dan wel op dat je zelf
elementen van de vesper voorbereidt.
Iedere werkgroep krijgt een eigen opdracht. Kopieer eventueel deze bladzijde een keer extra en knip de delen
hieronder uit om aan de verschillende groepen te geven.
Muziek
Zoek twee liedjes rondom het thema ‘leven’. Dat kunnen christelijke liedjes zijn, maar het hoeft niet.
Bepaal of je deze liedjes wilt zingen, of dat je ze afspeelt. Maak in het eerste geval voor iedereen kopieën van
de tekst.
Een paar hints om je op weg te helpen:
• Gebruik verschillende bronnen: YouTube/Nieuwe Liedboek/Taizé/Iona/Opwekking/etc.
• Zoek in verschillende talen
• Zoek op het YouTubekanaal van The Passion naar liedjes uit vorige edities
(http://youtube.com/user/ThePassionNL).

Bijbel
Lees met elkaar Johannes 14:19-21.
Lees ook deze moderne Psalm, van Dirk Bouckaert (op www.schuilplaats.be):
Alleen maar jij
bent het Licht
in duisternis.
Alleen maar jij
bent het Woord
dat leven is.
Alleen door jou
vind ik rust
in alle nood.
Alleen door jou
kan ik opstaan
uit de dood.
Ik vraag je, Jezus,
schijn in mij,
laat je aan de wereld zien
door mij.
Want Jij bent de weg
die naar de Vader leidt
Alleen maar jij,
een ander niet.
Bespreek met elkaar: wat is het verband tussen de twee teksten? Welke wil je lezen tijdens de vesper? Of lees
je ze allebei?
Probeer te verwoorden wat voor jullie de kern is van deze tekst(en). Bedenk hoe je de rest van de groep met
deze tekst(en) aan de slag wil laten gaan. Een aantal suggesties:
• Vragen verzinnen
• Iedereen overdenkt de tekst(en) in stilte
• Gesprek in groepjes of tweetallen
• Iedereen krijgt een bepaalde opdracht, voor dit moment of voor de komende dagen (Witte
Donderdag/Goede Vrijdag/Stille Zaterdag/Pasen)

Gebed
Bidden kan op verschillende manieren. Je kunt:
• bidden voor een groep (een iemand praat, de rest luistert);
• bidden met een groep (iedereen heeft de mogelijkheid om iets in te brengen);
• stil gebed houden (iedereen bidt voor zichzelf).
In een vesper, zoals we straks houden, is er op verschillende tijden een gebed. Kijk per moment welke vorm je
het best vindt passen.
Het eerste gebed is als de kaars aangestoken wordt. De aangestoken paaskaars is het teken van Jezus’
opstanding en de aanwezigheid van God in ons midden. Hoe kun je dat in eigen woorden zeggen? Bedenk
voor de vesper begint wie deze tekst uitspreekt. Is dat één iemand, of is er een wisselspraak. Eventueel kun je
de groep ook tekst geven.
Het tweede gebed is aan het eind van de viering. Een mooie vorm van bidden is dat iedereen een waxinelichtje
kan aansteken aan de grote (paas)kaars en hier een voorbede bij kan noemen. Bespreek met elkaar hoe je dit
kunt organiseren:
• Waar staat de kaars en waar staan de waxinelichtjes?
• Welke tekst gebruik je ter introductie en ter afsluiting?
• Wil je muziek ondertussen (bespreek eventueel met de muziekgroep)?
• Hoe zorg je voor de goede sfeer?
• Verzin zelf vast voorbeden voor straks.
Houd eventueel een pauze tussendoor.

Vesper (20 minuten)
De vesper bestaat grotendeels uit de resultaten van wat de jongeren net gedaan hebben. De liturgie van de
vesper is als volgt:
1. Vraag een van de jongeren de kaars aan te steken
2. Spreek een tekst uit (groep Gebed)
3. Zing of speel een lied (groep Muziek)
4. Bijbelgedeelte (groep Bijbel)
5. Zing of speel een lied (groep Muziek)
6. Bid met elkaar (groep Gebed)
7. Spreek een zegen uit, bijvoorbeeld uit Iona:
Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. Vrede wens ik je toe.
Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe.
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. Zegen wens ik je toe.
Je kunt dit ook zingen:

(Bron: Meer liederen uit Iona, Glasgow, Gooi & Sticht, Kampen 2008)
Of laat dit Gebed om zegen (Opwekking 710) horen: youtu.be/WhLEKEvkciQ.

