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I Don’t Know How To Love Him 
 

Ik weet niet hoe ik hem lief moet hebben. 
            Wat ik moet doen om hem kan raken. 

Ik ben veranderd deze laatste paar dagen. 

            Als ik naar mezelf kijk, lijk op iemand anders. 

            Ik weet niet hoe ik dit moet aanpakken. 

            Ik weet niet hoe het komt dat hij mij zo raakt.  

Hij is een man. Een heel gewone man. 

Ik had eerder meer mannen; veel verschillende 

mannen. Hij is er één van. 

  

            Moet ik schande over hem spreken? 

Moet ik het uitschreeuwen? 

Moet ik mijn liefde en mijn gevoelens uiten? 

            Ik heb nooit gedacht dat het zover zou komen. 

            Waar gaat dit allemaal over? 

  

Denk niet dat het grappig is waar ik in terecht 

gekomen ben. 

            Ik ben altijd koel en kalm gebleven. 

            Geen verliefde gek. Altijd de touwtjes in handen. 

Hij maakt me zo bang. 

            Ik heb nooit gedacht dat het zover zou komen. 

            Wat is dit allemaal! 

           

 

 

Als hij had gezegd dat hij van mij hield, 

            zou ik bang en verloren zijn. 

            Ik zou het niet aankunnen. 

            Ik draai mijn hoofd om en ga weg. 

            Ik wil het niet weten 

            Hij maakt mij zo bang 

            Ik wil hem zo 

            Ik houd zo van hem! 



 

Schriftlezing — Matteüs 20:17-19 Op weg naar Jeruzalem 

    Matteüs 21:5 en vers 9 Intocht in Jeruzalem 

 

Intocht in Jeruzalem / Hosanna 
 

            Menigte: Hosanna […] 

            Kajafas: […] 

            Menigte: Hosanna […] 

            Jezus: […] 

            Menigte: Hosanna […] 

Jezus: […] 

            Menigte: Hosanna […] 

 

Schriftlezing — Matteüs 26:1-7 De Zalving van Jezus 

  

Everything’s Allright (Alles is goed) 

 

Vrouw en apostelen: 

Probeer niet bezorgd te zijn en laat je niet opjagen. 
Maak je niet ongerust over problemen. 
Weet je het niet? Alles is oké, alles is goed. 
We willen dat je vannacht goed slaapt. 
Laat de wereld vanavond maar zonder jou draaien.  

Probeer alles te vergeten over ons. 
Alles is oké, alles is goed deze avond. 

            Slaap, ik zal je kalmeren en insmeren. 
Mirre op je warme voorhoofd 
Dan zal je voelen dat alles goed is. 

Het is koel en de zalf is zoet. 

Voor het vuur in je hoofd en je voeten. 

Doe je ogen dicht. Rust uit; denk nergens aan. 

Alles is oké, alles is goed. 

  

            Judas: […] 

            Vrouw en apostelen: […]    



            

 

Schriftlezing — Matteüs 26: 17-19  De voorbereiding van  

                                                              de paasmaaltijd.                          
    Matteüs 26: 20-25 Het verraad voorspeld. 
    Matteüs 26: 26-30 De avondmaalsviering. 

 Matteüs 26: 31-35 Jezus voorspelt dat Petrus     
                                Hem zal verloochenen. 

 

    The Last Supper (Het laatste avondmaal) 
 

            Apostelen: 

                        Kijk hoe al mijn beproevingen 

wegzinken in een plas wijn. 

                        Stoor me nu niet, ik zie alle antwoorden. 

Tot de avond is er deze morgen, is het leven goed 

Ik had altijd al gehoopt een apostel te worden 

Ik wist wel dat het zou lukken als ik het probeerde 

En als we met pensioen gaan, kunnen we 

evangeliën schrijven 

Zodat men nog over ons zal spreken als 

we dood zijn. 

  

Jezus, Judas en apostelen: […] 
   

 

Schriftlezing — Matteüs 26: 36-39a  Gebed Jezus 

 

 

Gethsemane (I only want to say) 

           

Jezus: 
Ik wil alleen maar zeggen; als het mogelijk is, 

neem dan deze beker weg van mij,  

want ik wil dit gif niet proeven! 

Ik voel dat het mij verbrandt. Ik ben veranderd. 

Ik ben er niet zo zeker meer van als toen we begonnen. 



Toen was ik geïnspireerd. Nu ben ik bedroefd en moe. 

Luister, ik heb toch zeker de verwachtingen overtroffen. 

Drie jaar lang heb ik het geprobeerd; het lijken wel dertig. 

Kunt U ook zoveel vragen van iemand anders? 

 
Maar als ik sterf…….. 
Bekijk het verhaal tot het einde en ik doe wat U mij vraagt. 
Laat ze mij maar haten, slaan, pijnigen, aan hun boom nagelen? 

 
Waarom moet ik dood!! 

Zou ik meer opgemerkt worden dan ooit tevoren?                         

Zouden de dingen die ik heb gezegd en gedaan er niet meer toe doen? 

 

Waarom moet ik sterven!!! 

Waarom moet ik dood!!! 

 
Kunt U mij tonen dat mijn dood niet vergeefs zal zijn? 
Laat me iets kleins zien van uw alwetendheid. 
Laat me zien dat er een reden is voor Uw wens dat ik sterf.. 
U praat maar al te graag over waar en hoe, 
maar het blijft stil bij het waarom!! 
Oké, dan sterf ik wel! 
Kijk toe hoe ik sterf!   

Zie dan hoe ik sterf! 
  
Toen was ik geïnspireerd. Nu ben ik bedroefd en moe. 
Drie jaar lang heb ik het geprobeerd,  

nu het lijken het wel negentig. 
Waarom ben ik dan zo bang om af te maken waar ik aan ben 

begonnen? Wat U begon — ik ben het niet eens begonnen. 

God, uw wil is hard, maar U heeft elke kaart in handen. 
Ik zal drinken uit Uw gifbeker. 
Nagel me aan dat kruis van U en breek me! 
Laat me bloeden! Sla me! 
Dood me! Neem me nu, voordat ik me bedenk! 
    



 Jezus      [.….] 

  

Samenzang — Gezang 180:1, 3, 4, 7 
 

1.   Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen. 

De Heiland heeft bewust die weg genomen. 

Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde, 

                        aanvaardt het lijden. 

  

3.  Wie heeft gewaakt van die het naaste stonden? 

                        Hij heeft hen driemaal slapende gevonden. 

                        Hij ging terug en heeft alleen geleden, 

                        eenzaam gebeden: 

  

 4.          Laat Vader, deze beker Mij voorbijgaan; 

Waar zijn de englen die Mij kunnen bijstaan? 

                        Maar, zo Ik niet dit lijden mag ontvlieden, 

                        uw wil geschiede. 

  

 7.       Hier zijn wij, Heer, een afgeweken schare, 

                        wij, die zo zorgeloos, zo ontrouw waren. 

                        Verander ons en reinig onze harten, 

                        o Man van smarten! 

 

Schriftlezing — Matteüs 26: 47-49 Verraad Judas 

                                                       

The Arrest (De gevangenneming) 

  

Jezus, apostelen, de menigte en Kajafas: […] 
 

Ik ben het die moet boeten  
 

Schriftlezing —  Matteüs 26: 57-68   

     Jezus voor de Raad / Kajafas ) 

 
Wie heeft U zo geslagen? 

  



Schriftlezing — Matteüs 26: 69-75   

    Jezus door Petrus verloochend  
 

I Don’t Know How To Love Him 

           

 Petrus: 

Ik weet niet hoe ik van hem moet houden 

                        Ik weet niet, waarom hij me zo raakt? 

                        Hij is een man, gewoon een man! 

Hij is geen koning, 

Hij is gewoon net als iedereen, die ik ken. 

                        Hij maakt me zo bang ! 

  

Schriftlezing — Lucas 23: 1-7  Jezus voor Pilatus 

 

Samenzang — Gezang 178: 6, 7 
 

            6.         Om het zwijgen, het geduld, 

                        waarmee Gij de wet vervult, 

                        als men vruchtloos zoekt naar schuld, 

                        Kyrie eleison. 

  

            7.         Om het woord van godlijk recht 

                        dat Gij tot uw rechters zegt, 

                        — zelf hebt Ge uw geding beslecht, — 

                        Kyrie eleison. 

  

 

Schriftlezing — Lucas 23: 8-12  Jezus voor Herodes     

  

King Herod’s Song (Het lied van koning Herodes)  

 

Herodes: Jezus ik ben zo blij jou eindelijk in het 

echt te ontmoeten! 

Je bent de laatste tijd zo beroemd geworden 

in de omgeving. 

Door kreupelen te genezen,  



doden te laten herleven. 

                        Nu begrijp ik dat jij God bent; 

                        tenminste dat zijn jouw woorden! 

                         

Dus jij bent de Christus, de grote Jezus Christus. 

Bewijs me dat je goddelijk bent,  

verander mijn water dan in wijn. 

Meer hoef je niet te doen, dan weet ik dat het waar is. 

                        Kom op, Koning van de Joden! 

                         

Jezus, je zal niet geloven hoe populair je hier bent 

We praten alleen nog over jou; 

Je bent het wonder van het jaar! 

Oh, wat zou het jammer zijn als het 

allemaal leugens zijn. 

Toch ben ik er zeker van dat je de critici 

kunt ompraten, als je het zou proberen. 

  

Dus jij ben de Christus, de grote Jezus Christus 

                        Bewijs me dat je geen idioot bent! 

                        Loop over het water van mijn zwembad! 

                        Als je dat doet, dan laat ik je gaan. 

                        Kom op, Koning der Joden! 

  

Ik vraag alleen maar dingen, die ik elke 

superster zou vragen. 

                        Wat heb jij toch dat jou zo geliefd maakt. 

                        Ik wacht! Ik ben een bezeten fan. 

Ik kan niet wachten tot je me laat zien dat 

je bijzonder bent! 

  

Dus als jij de Christus bent, de grote Jezus Christus 

Voed mijn huishouding dan met dit brood; 

dat kun jij makkelijk! 

Of is er iets misgegaan? 

Jezus, waarom duurt het zo lang? 



Kom op, Koning van de Joden 

 

Hé!! Ben je niet bang voor me, Christus? 

                        Meneer de Geweldige Christus!! 

Je bent een lachertje. Je bent de Heer niet! 

Je bent een bedrieger! 

                        Breng hem weg, hij heeft niets te zeggen! 

                        Ga weg, Koning van de Joden. 

  

 

Schriftlezing —Lucas 23: 13-25  Terug naar Pilatus  

   Matteüs 27: 27-31 De bespotting 

 

Terug naar Pilatus —  De bespotting 

  
O, hoofd vol bloed en wonden 

        
 

Schriftlezing —  Matteüs  27: 32-50   

    De kruisiging en de dood van Jezus 

 

 

Wij doven de paaskaars 

 

Stilte 

 

 

 

Samenzang — Gezang 195:1 / NLB 590:1 
 

            1.         Nu valt de nacht. 

                        Het is volbracht: 

                        de Heer heeft heel zijn leven 

                        voor het menselijk geslacht 

                        in Gods hand gegeven. 

  

 



Schriftlezing — Matteüs 27: 51-54   

                “Hij was werkelijk Gods Zoon” 

 

  

Samenzang — Gezang 195:5 / NLB 590:5 
 

            5.         Hoe wonderlijk, 

                        uitzonderlijk 

                        een sabbat is gekomen: 

                        eens voor al heeft Hij het juk 

                        van ons afgenomen. 

  

 

U stierf voor mij 
  

 

 

Het licht gaat uit! 

  

In stilte verlaten wij de kerk. 
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