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Foto: Dick van Smirren – Jezus (Adriaan Lefeber) na de opstanding.

Alphense ‘Passion’ in de Maranathakerk
Donderdag 14 april, Witte Donderdag, werd in Alphen de ‘Passion’ zoals we die kennen van TV
twee keer uitgevoerd in de Maranathakerk. Alphenaren met diverse achtergronden waren
gekomen om deze eigentijdse versie van het Paasverhaal te beleven.
Veel mensen kennen de hoofdrolspelers wel een beetje. Jezus natuurlijk. Maar ook Judas, vriend én
verrader, Petrus, de andere leerlingen van Jezus. En die heel bijzondere plek die Maria van
Magdalena in het verhaal heeft. Zij zal later degene zijn die het open graf ontdekt en Jezus voor het
eerst na de opstanding ontmoet. Maar nu is haar hart gebroken, door alles wat er met Jezus
gebeurt.
Alphens
Samen met aanvulling vanuit de Adventskerk, De Lichtkring en omringende kerken is het gelukt om
met koor, band, spelers deze uitvoering vorm te geven in een haast omgebouwd kerkgebouw. Niet
om te concurreren met de TV, maar om van dichtbij zelf dat verhaal te beleven, en Alphenaren te

verwelkomen dat mee te maken. En dat is gebeurd: twee keer zat de kerkzaal vol en werd het
Paasverhaal heel dichtbij verteld. Het was duidelijk te merken dat het publiek geraakt werd.
Het verhaal raakt ons
Natuurlijk door de mooie liederen, maar meer nog door dat bijzondere verhaal, dat ook zo dicht bij
onszelf staat. Het gaat over trouw, vriendschap, maar ook over onrecht, machteloosheid en
veroordeling. Menselijker kan het haast niet worden. En tóch eindigt het daar niet. Zo was de tekst
van de verteller. Indrukwekkend was het om Jezus te horen roepen: ‘God, mijn God, waarom heeft u
mij verlaten?!’. Dat raakt omdat het ook vaak onze ervaring is. Maar – voor wie het wil of kan
geloven – volgde daarop de opstanding. In het Christelijk geloof is dat de kern: Jezus, de Zoon van
God, gaat op aarde tussen de mensen een weg die voor ons te zwaar zou zijn. Hij is voorbeeld in hoe
hij leeft en hoe hij opkomt voor mensen die verdrukt zijn, die aan de kant staan. Maar uiteindelijk
gaat hij de confrontatie met het kwaad bij zijn eigen sterven aan. Om eruit op te staan. Zodat wij
nooit meer door God alleen gelaten zullen worden. Dat geeft vertrouwen en hoop, ook al is niet ter
plekke alles in ons leven opgelost. En met die hoop verlieten veel bezoekers de kerk. Na een
succesvolle uitvoering van dat éne verhaal…

Foto: Dick van Smirren
(v.l.n.r. Pontius Pilatus – ds. Joep van den Berg; Jezus – Adriaan Lefeber; Politieagent – Paul Bos)

