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Straatpastoraat Den Haag 
 

Viering van 
Passie en Pasen 

 
vrijdag 15 april 2022 

  
 
 

 

 

 

Brood mag je nemen 

 om God voor te danken 

 Brood mag je breken 

   om met mensen te delen 

      Brood mag je ontvangen 

  om het leven te proeven 

Levensbrood 

 om óp te staan 

 

 
 

Vandaag sluiten we het veertigdagenproject Levensbrood af 

(als je wilt, kun je nog een boekje meenemen) 
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Welkom en inleiding op de viering  
 
Stil worden bij de klankschaal en gebed 
 
De kaarsen worden aangestoken 
Daarbij zingen we enkele keren: 
 

 
 
WITTE DONDERDAG 
 
Bijbellezing: Johannes 13 vers 1 en 2  
 
Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en 
dat Hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader.  
Hij had de mensen die Hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde 
voor hen zou tot het uiterste gaan. 
 
In het evangelie van Johannes lezen we dat Jezus op deze avond water en 
een doek pakte en de voeten van zijn discipelen waste.  

 
VOETWASSING 

 

Met zijn gezicht naar de aarde 
knielde hij voor zijn volgelingen 

om hen als knecht te dienen. 
 

Door onze voeten te wassen 
toont Jezus zijn ware gezicht 
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Al in de tijd van Paulus was het gebruikelijk om brood en wijn te delen als 
herinnering aan Jezus  

 
1 Korintiërs 11 vers 23-25 
Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de 
Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam Hij een 
brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam 
voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.’  
 

* We delen brood  

 
Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en Hij zei: ‘Deze beker is het 
nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als 
jullie hieruit drinken, om Mij te gedenken.’ 
 
* We delen (alcoholvrije) wijn  

 
De tafel wordt afgeruimd, de kaarsen gedoofd. 
Ondertussen luisteren we naar  
 
‘Tot je mijn liefde voelt’ – Huub van der Lubbe  
 

Als de regens om je oren slaan 
En heel de wereld zit achter je aan 
Kom dan bij mij in de luwte staan 
Tot jij mijn liefde voelt 
 
Valt de avond met zijn sterrenpracht 
En er is niemand die jouw leed verzacht 
Dan houd ik duizend jaar voor jou de wacht 
Tot jij mijn liefde voelt 
 
Ik weet wel dat jij nog veel twijfels kent 
Maar bij mij krijg jij het fijn 
Van ons allereerste ogenblik 
Zag ik al precies waar jij moest zijn 
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Ik lijd honger, ik lijd dorst en kou 
Ik struin de straten af voor dag en dauw 
Er is niets dat ik niet doe voor jou 
Tot jij mijn liefde voelt 
 
Stormen razen over open zee 
Over de snelweg van de spijt 
Er waaien winden met een nieuw idee 
En zoals ik, zoek jij ze voor altijd 
 
Want ik maak je gelukkig, maak je dromen waar 
Ik doe alles voor je, je zegt het maar 
Al moet ik tien keer rond de evenaar 
En jij mijn liefde voelt 
Tot jij mijn liefde voelt 

 
Tenslotte wordt de paaskaars gedoofd, als symbolische overgang naar 
 
 
GOEDE VRIJDAG 
 
We gaan naar de tuin. 
 
Kleine Lukaspassie in de tuin  
 
In de tuin wordt in een stemmenspel het verhaal van Passie en Pasen 
gelezen uit het evangelie van Lukas (licht bewerkt).  
Parallel aan het verhaal van Lukas lopen we de weg van Jezus mee langs vijf 
verschillende plekken (‘staties’).  
Naar het voorbeeld van ‘The Passion’ worden de lezingen afgewisseld met 
eigentijdse Nederlandstalige liederen plus een Engels slotlied.  
De illustraties komen uit een kruisweg van de kunstenaar Ruud Bartlema.   
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1. DE TUIN VAN GETSEMANÉ 
 
 

 
 

 
Verteller Na de maaltijd vertrok Jezus volgens zijn gewoonte naar de 

tuin van Gethsemane op de Olijfberg. De leerlingen volgden 
hem. Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen:  

 
Jezus   Bid dat jullie niet in beproeving komen.  
  
Verteller En hij liep een stukje bij hen weg en knielde daarna neer om 

te bidden.  
 
Jezus   Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg.  

Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.  
 

http://www.pkn-oss.nl/wb/media/vieren/bartlema/Kruisweg_RB1_large.JPG
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Vuur – Soy Kroon (uit The Passion 2022) 
Origineel ‘Feel’ – Robbie Williams 
 
Iemand, pak m’n hand 
Want dan voel ik het leven 
Zeg me ben ik klaar voor 
de rol die mij is gegeven 

Ik praat wat af met God 
Maar krijg ik ooit een antwoord 
M’n hoofd dat maalt verder 
Maar m’n hart geeft niet op… 

Maar ik zoek het vuur 
Van hoop 
Om verder te leven 

Ik voel nog zoveel kracht 
Is het allemaal bedacht? 
Of juist helemaal voor niets… 

Ik wil nog niet dood 
Maar wat is dit voor ‘n leven. 
Voordat het echt begint 
Lijk ik (al) op te geven…. 

Maak ik mezelf nu bang? 
’t valt niet te ontkennen 

Als ik weet waar ‘t uitkomt 
Waarom zou ik nog rennen 

Maar geef me het vuur 
Van hoop 
Om verder te leven 

Ik voel nog zoveel kracht 
Is het allemaal bedacht? 
Of helemaal voor niets… 

Dus geef me het vuur 
Van hoop, voor altijd  
of heel even…… 

Er vallen gaten in m’n ziel 
Kijk naar mijn gezicht 
Langzaam dooft het licht.. 

Pak alsjeblieft m’n hand 
Want dan voel ik het leven 

Pak alsjeblieft m'n hand 
Want dan voel ik het leven 

 
Verteller Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te 

geven. Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef 
bidden; zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de 
grond. Toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de 
leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen.  

 
Jezus   Waarom slapen jullie?  

Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen.  
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Verteller Terwijl hij nog sprak, kwam er opeens een horde mensen 

aan. Voorop liep de man die Judas heette, een van de twaalf;  
hij ging naar Jezus toe om hem te kussen.  

 
Jezus   Judas, lever je de Mensenzoon uit met een kus?  
 
Verteller Tegen de hogepriesters en tempelwachters en de oudsten 

van het volk die op hem afgekomen waren, zei hij:  
 
Jezus   Als tegen een misdadiger bent u uitgetrokken met zwaarden 

en knuppels?  
Dagelijks was ik bij u in de tempel, en toen hebt u geen 
vinger naar me uitgestoken, maar dit is uw uur, het uur van 
de macht van de duisternis.’  

 
Verteller Ze grepen hem vast en voerden hem weg, en brachten hem 

naar het huis van de hogepriester.   
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2. HET HUIS VAN DE HOGEPRIESTER 
  

 
 
Verteller  Petrus volgde hen op een afstand. Hij ging tussen de mensen 

zitten die midden op de binnenplaats om een vuur zaten.  
Een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten, keek hem strak 
aan en zei:  

 
Vrouw   Die man hoorde er ook bij!  
 
Petrus  Ik ken hem niet eens!  
 
Verteller Even later merkte een ander hem op en zei:  
 
Vrouw   Jij bent ook een van hen!  
 
Petrus  Welnee mens, helemaal niet.  

http://www.pkn-oss.nl/wb/media/vieren/bartlema/Kruisweg_RB4_large.JPG


10 

 

 
Verteller En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote 

stelligheid:  
 
Vrouw Ja zeker, die man was ook in zijn gezelschap, hij komt immers 

ook uit Galilea. 
 
Petrus  Ik weet niet waar je het over hebt.  
 
 
Verteller En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een 

haan.   
De Heer draaide zich om en keek Petrus aan,  

 Toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer: ‘Nog 
voor er vannacht een haan heeft gekraaid zul je mij driemaal 
verloochenen.’ Hij ging naar buiten en huilde bitter.  
 

Wie – Herman van Veen  
 

Wie heeft de zon uit jouw gezicht gehaald  
wie heeft het licht in jou gedoofd  
wie heeft je rooie wangen bleek gemaakt  
wie joeg de dromen uit je hoofd  
wie brak jouw kleine hart  
kleurde je ogen zwart  
wie is niet nagekomen wat hij heeft beloofd?  
 
Wie heeft het lachen in jouw keel gesmoord  
heeft je vuisten zo gebald  
wie heeft dat onbevangen kind vermoord  
dat altijd opstaat als het valt  
wie boog jouw rechte rug  
trapte je speelgoed stuk  
wie brak jouw vleugels in de vreugde van hun vlucht?  
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Wie is er zo aan jou voorbijgegaan  
wie verraadt hier jouw geloof  
wie hield zich voor het kraaien van de haan  
na de derde keer nog doof  
 
wie is het die vergat  
dat jij de toekomst had  
wie heeft jou net als ik te weinig lief gehad?  
Wie heeft jou net als ik te weinig lief gehad? 

 
 

Verteller De mannen die Jezus gevangen hielden, dreven de spot met 
hem en geselden hem. Ze blinddoekten hem en zeiden:  

 
stem Profeteer nu maar, wie is het die je geslagen heeft?  
 
Verteller En ze zeiden nog tal van andere lasterlijke dingen tegen hem.  

Toen het dag werd, kwam de raad van oudsten van het volk 
bijeen, hogepriesters zowel als schriftgeleerden, en ze 
leidden hem voor in hun raadszitting. Ze zeiden:  

 
Leiders  Als u de messias bent, zeg het ons dan.  
 
Jezus   Als ik het u zeg, gelooft u mij toch niet.  

En als ik een vraag stel, antwoordt u toch niet.  
Maar vanaf nu zal de Mensenzoon gezeten zijn aan de 
rechterhand van de Almachtige.  

 
Leiders  U bent dus de Zoon van God?  
 
Jezus   U zegt dat ik het ben.  
 
Leiders  Waarvoor hebben we nog getuigenverklaringen nodig?  

We hebben het immers zelf uit zijn eigen mond gehoord!  
 
Verteller Ze stonden allen op en leidden hem voor aan Pilatus.  
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3. HET GERECHTSGEBOUW VAN PILATUS 
 

 
 
Verteller Voor Pilatus brachten ze de volgende beschuldigingen tegen 

hem in:  
 
Leiders  We hebben vastgesteld dat deze man ons volk van het rechte 

pad afbrengt en de mensen ervan weerhoudt belastingen 
aan de keizer te betalen en dat hij van zichzelf zegt de 
messiaanse koning te zijn.  

 
Verteller Pilatus vroeg hem:  
 
Pilatus  Bent u de koning van de Joden?  
 
Jezus   U zegt het.  

http://www.pkn-oss.nl/wb/media/vieren/bartlema/Kruisweg_RB3_large.JPG
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Verteller Daarop zei Pilatus tegen de hogepriesters en de 
samengeschoolde menigte:  

 
Pilatus  Ik vind niets waaraan deze man schuldig is.  
 
Verteller Maar ze bleven hardnekkig beweren:  
 
Leiders  In heel Judea ruit hij met zijn onderricht het volk op, van 

Galilea tot hier!  
 
Verteller Pilatus riep de hogepriesters en de leiders en het volk bij zich 

en zei tegen hen:  
 
Pilatus  U hebt die man voor mij gebracht als iemand die het volk van 

het rechte pad afbrengt, maar u weet dat ik hem, toen ik 
hem in uw bijzijn verhoorde, aan geen van de zaken waarvan 
u hem beticht schuldig heb bevonden.  
hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat.  
Dus zal ik hem vrijlaten, nadat ik hem heb laten geselen.’  
 

Verteller Maar ze begonnen met zijn allen luidkeels te schreeuwen:  
 
Leiders  Weg met hem! Laat Barabbas vrij!  
 
Verteller Deze laatste was gevangengezet wegens een oproer dat in de 

stad had plaatsgevonden en wegens moord.  
Pilatus praatte opnieuw op hen in omdat hij Jezus wilde 
vrijlaten.  
Maar ze schreeuwden het uit:  

 
Leiders  Kruisig hem, kruisig hem!  
 
Verteller Voor de derde maal zei hij tegen hen:  
 
Pilatus  Wat voor kwaad heeft die man dan gedaan?  

Ik heb niets gevonden waarvoor hij de doodstraf verdient. 
Dus zal ik hem vrijlaten, nadat ik hem heb laten geselen.’  
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Verteller Maar ze bleven luidkeels eisen dat hij gekruisigd zou worden, 
 en met hun geschreeuw wonnen ze het pleit: Pilatus besloot 

 hun eis in te willigen. 
Hij liet de man gaan die wegens oproer en moord gevangen 
was gezet en om wiens vrijlating ze hadden gevraagd, en 
leverde Jezus uit aan hun willekeur. 

 
Stef Bos - Niet van deze wereld  
 

Jij hebt het vuur gestolen van de goden  
Jij bent de waarheid op het spoor  
Nu vind je elke deur gesloten  
Want de brenger van de boodschap  
Wordt meestal vermoord  
 
Je haalt ze uit hun zoete dromen  
Want jij hebt maling aan de macht  
Ze luisteren niet naar je liefste  
Ze zijn bang  
Want stilte  
Stilte is kracht  
 
Jij bent niet van deze wereld  
Jij bent niet van deze tijd  
Jij strooit zout in open wonden  
En ze zijn je liever kwijt dan rijk  
Ze zijn je liever kwijt dan rijk  
 
Jij doet niet mee aan deze kermis  
Jij danst niet met de haat en nijd  
En ik weet het, eerlijk duurt het langst  
Maar liefste, ze hebben weinig tijd  
 
Je mag alleen de kudde volgen  
Je mag niet zeggen wat je ziet  
Dit is het land van bange blinden  
Waar een eenoog koning is  
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Jij bent niet van deze wereld  
Jij bent niet van deze tijd  
Jij strooit zout in open wonden 
op een dag word je gevonden  
En ze zijn je liever kwijt dan rijk  
Ze zijn je liever kwijt dan rijk  
 
De prijs van eerlijkheid is altijd hoger dan je denkt  
 
Er is een tijd geweest  
dat je betaalde met je leven  
Maar de tijden zijn veranderd  
en nu word je alleen maar  
Dood  
Gezwegen  
 
Jij bent niet van deze wereld  
Jij bent niet van deze tijd  
Jij strooit zout in open wonden 
en op een dag word je gevonden  
En ze zijn je liever kwijt dan rijk  
Ze zijn je liever kwijt dan rijk  
Ze zijn de liefde liever kwijt dan rijk 
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4. GOLGOTHA 
 

 
 
Verteller  Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere 

Simon van Cyrene aan, die net de stad binnenkwam. Ze 
legden het kruis op zijn rug en lieten het hem achter Jezus 
aan dragen. 
Samen met Jezus werden nog twee anderen, beiden 
misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden.  
Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij 
gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de een rechts 
van hem, de ander links.  
Jezus zei:  

 
Jezus   Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.  
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Verteller De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te 
dobbelen. Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden 
hem en zeiden:  

 
Leiders  Anderen heeft hij gered; laat hij nu zichzelf redden als hij de 

messias van God is, zijn uitverkorene!  
 
Verteller Ook de soldaten dreven de spot met hem, ze gingen voor 

hem staan en boden hem zure wijn aan, terwijl ze zeiden:  
stem  Als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan!  
 
Verteller Boven hem was een opschrift aangebracht: ‘Dit is de koning 

van de Joden’. Een van de gekruisigde misdadigers zei 
spottend tegen hem:  

 
stem   Jij bent toch de messias? Red jezelf dan en ons erbij!  
 
Verteller Maar de ander wees hem terecht met de woorden:  
 
stem                 Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf 

ondergaat?  
Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar 
onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.’ 
(korte stilte …) 

             Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.  
 
Jezus   Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.  
 
Verteller Rond het middaguur werd het donker in het hele land omdat 

de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan.  
(korte stilte) 

  Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden.  
En Jezus riep met luide stem:  

 
Jezus  Vader, in uw handen leg ik mijn leven.  
 
Verteller Toen hij dat gezegd had, blies hij de  laatste adem uit.  
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     korte stilte  
 
Verteller De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met de 

woorden:  
 
stem  Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige!  
 
Verteller De mensen die voor het schouwspel samengekomen waren 

en de gebeurtenissen hadden gadegeslagen, keerden 
verdrietig terug naar huis. Alle mensen die Jezus gekend 
hadden waren op een afstand blijven staan, ook de vrouwen 
die hem vanuit Galilea gevolgd waren en alles hadden zien 
gebeuren.  

 
Door de wind – Miss Montreal (Sanne Hans) 
 
Ik zie je voor me, 
Met mijn ogen dicht. 
Ik kan je voelen, 
Met mijn hart op slot. 
Ik hoor je praten, 
Maar je bent er niet. 
Nee, 
Je bent er niet. 

En ik voel me verloren, 
Als ik jou moet verliezen. 
En je mag nog niet sterven, 
Want ik kan je niet missen. 
Ik kan je niet missen 

Door de wind, door de regen, 
Dwars door alles heen. 
Door de storm. 

Al zit alles me tegen, 
Door jou, ben ik nooit alleen. 

Ik voel je naast me, 
Als ik ‘s nachts op straat wil 
vergeten. 
Wat in mijn ogen staat 
geschreven, 
Je moest eens weten. 

En ik wil me verliezen 
In de roes van een winnaar 
En ik zou willen schreeuwen 
Maar ik kan alleen zingen 
Ik kan alleen zingen 

Door de wind 
Door de regen 
Dwars door alles heen 
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Door de storm 
Al zit alles me tegen 
Door jou, ben ik nooit alleen 

Door een zee van afstand 
Door een muur van leegte 
Door een land van stilte 
Door mijn hele leven 

Door de wind 
Door de regen 
Dwars door alles heen 
Door de storm 
Al zit alles me tegen 
Met jou, ben ik nooit alleen 

 
STILLE ZATERDAG .  
 
5. DE GRAFTUIN  

 

 

http://www.pkn-oss.nl/wb/media/vieren/bartlema/Kruisweg_RB7_large.JPG
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Verteller:    
Josef van Arimetea, een lid van de Joodse raad die niet met het besluit had 
ingestemd, ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus.  
Nadat hij het lichaam van het kruis had gehaald, wikkelde hij het in linnen 
doeken en legde het in een rotsgraf dat nog nooit was gebruikt.  
 
De vrouwen die met Jezus waren meegereisd uit Galilea, volgden Josef naar 
het graf om het te bekijken en om te zien hoe Jezus’ lichaam er werd 
neergelegd. Daarna gingen ze naar huis en bereidden ze geurige olie en               
balsem. Op sabbat namen ze de voorgeschreven rust in acht. 
 
PAASMORGEN 
 
Verteller Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het 

ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid 
hadden.  

Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was 
weggerold, en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de  
Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling  
stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door  
schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden  
tegen hen:  
 
Stem ‘Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier, 

hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft 
toen hij nog in Galilea was: de Mensenzoon moest worden 
uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op 
de derde dag opstaan.’  

 
Verteller Toen herinnerden ze zich zijn woorden.  

Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan 
alle anderen vertellen wat er was gebeurd.  
De vrouwen die het graf bezochten, waren Maria uit 
Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jakobus, en nog 
enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de 
apostelen wat er was gebeurd, maar die vonden het maar 
kletspraat en geloofden hen niet. Petrus echter stond op en 
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rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag 
alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol 
verwondering over wat er gebeurd was.  

 

De nieuwe Paaskaars wordt aangestoken, als teken van de opstanding  
 
Morning Has Broken 
Cat Stevens  
 
Morning has broken  
like the first morning 
Blackbird has spoken  
like the first bird 
Praise for the singing 
Praise for the morning 
Praise for them springing  
fresh from the world 
 
Sweet the rain's new fall,  
sunlit from heaven 
Like the first dewfall  
on the first grass 
Praise for the sweetness  
of the wet garden 
Sprung in completeness  
where his feet pass 
 
Mine is the sunlight 
Mine is the morning 
Born of the one light  
Eden saw play 
Praise with elation,  
praise ev'ry morning 
God's recreation  
of the new day 
 
(herhaling eerste couplet)  

Dit is een morgen 

(tekst Andries Govaart) 
 

Dit is een morgen  
als ooit de eerste, 
zingende vogels  
geven hem door. 
Dank voor het zingen,  
dank voor de morgen, 
beide ontspringen  
nieuw aan het woord. 
 
Dauw op de aarde,  
zonlicht van boven, 
vochtige gaarde,  
geurig als toen. 
Dank voor gewassen,  
grassen en bomen, 
al wie hier wandelt  
ziet: het is goed 
 
Dag van mijn leven,  
licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde  
waar Eden lag. 
Dank elke morgen  
Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen  
Gods nieuwe dag. 
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AFSLUITING, met gebeden, het Onze Vader en de zegen   
 
Onze Vader die in de hemel zijt,     Our Father, who art in heaven 
uw naam worde geheiligd,   hallowed be thy Name, 
uw koninkrijk kome,    thy kingdom come, 
uw wil geschiede,    thy will be done,  
op aarde zoals in de hemel.   on earth as it is in heaven. 
Geef ons heden ons dagelijks brood,  Give us this day our daily bread 
en vergeef ons onze schulden  And forgive us our trespasses, 
zoals ook wij     as we forgive those 
onze schuldenaars vergeven,   who trespass against us.  
en leid ons niet in verzoeking,   And lead us not into temptation, 
maar verlos ons van de boze.   but deliver us from evil. 

 
 
Na afloop kun je bij de Paaskaars een kaarsje aansteken bij je eigen 
gebeden of gedachten.  
 
Daarna kun je naar de eetzalen gaan voor de maaltijd 
 
 

* * * 
 

Maandag a.s. Tweede Paasdag ben je om 10.30 uur 
welkom voor een feestelijk Paasontbijt. 

 
We wensen je opgewekte Paasdagen! 
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Als je brood deelt 

 

Als je brood deelt deel je macht  

Als je macht deelt neem je deel. 

Als je brood deelt deel je hart 

Als je hart deelt komt er hoop. 

Als je brood deelt deel je pijn. 

Als je pijn deelt is er trouw. 

Als je brood deelt word je klein. 

Als je klein wordt word je sterk. 

Als je brood deelt word het licht. 

Als het licht wordt komt het goed. 

Als je brood deelt word je brood. 

Als je brood wordt word je mens. 

 

Herman Verbeek 
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