
The Passion live te zien in de Vredeskerk 

In een huiselijke steer 
praten over het geloof 

LEIDEN - De Paastijd waarin men het 
sterven van Jezus herdenkt, staat 
voor de deur. In de Vredeskerk wordt 
dit jaar een avond speciaal aandacht 
gegeven aan het lijdensverhaal van 
Jezus door het vertonen van het live 
evenement The Passion op Witte 
Donderdag op 29 maart. 

door Marijke van der Kruijt 

Ik ga in gesprek met Marleen Kris
pijn, bedenker van het evenement: 
"We vertonen The Passion op eeil 
groot scherm in de Vredeskerk. 
De achtste editie van The Passi
on wordt dit jaar gehouden in 
Amsterdam Bijlmer. Daarbij -wor
den bekende Nederlandse zangers 
gevraagd om een bepaalde rol te 
spelen en met eigentijdse muziek 
wordt het verhaal over het lijden 
en sterven van Jezus vertolkt." -
Krispijn vertelt wat haar inspira
tie is geweest om deze avond te 
organiseren: "Vorig jaar volgde ik 
The Passion op Facebook. Er werd 
via Facebook de vraag gesteld: 

De achtste editie van The Passion wordt dit jaar gehouden in Amsterdam Bijl
mer (Foto: pr). 

Vanaf welke locatie kijk jij dit 
evenement mee? De keuzes waren 
vanaf de bank, live, of in de kerk. 
Dit zette mij aan het denken: Hoe 
gaaf zou het zijnt om dit met een 
grote groep in de kerk te kijken, 
in plaats van alleen ofmetje eigen 
vrienden thuis op de bank. Zo is 
het balletje gaan rollen. Ik heb het 
idee voorgesteld in de kerk en het 
werd enthousiast ontvangen. Met 
vier mensen zijn we gaan brain
stormen en zo hebben we dit eve
nement kunnen organiseren." 
"De avond zal heel laagdrempe
lig en vrij zijn. We proberen een 
huiselijke sfeer neer te zetten, het 
bankgevoel van thuis, maar dan 
gezamenlijk in de kerk. Op tafel 
staan gesprekskaarten waarop 
verschillende vragen of stellingen 
staan. Er is de mogelijkheid om 
hierover met elkaar in gesprek 
te gaan. Ik hoop dat er een breed 
publiek zal komen, mensen van 

allerlei leeftijden en verschillen
de achtergronden. Mensen die 
op zoek zijn naar een gesprek, of 
mensen die het gesprek willen 
aangaan met mensen buiten hun 
omgeving. Ik denk ook dat het veel 
jongeren zal aanspreken onder 
andere vanwege de hedendaagse 
muziek van The Passion, dat vind 
ik mooi. Er is naar mijn mening 
een jonge genera tie die misschien 
niet elke zondag naar de kerk gaat, 
en juist voor deze generatie is dit 
een mooie gelegenheid om met 
elkaar in contact te komen en het 
gesprek aan te kunnen gaan over 
het geloof op een laagdrempelige 
manier." 
Het vindt plaats op donderdag 29 
maart in de Vredeskerk aan de Van 
Vollenhovenkade 24. Men begint 
de avond om 19.30 uur. Om 20.15 
uur begint de uitzending en men 
zal deze live meekijken. Na afloop 
is er ruimte voor een drankje of 
hapje en mogelijkheid tot napra
ten. Iedereen is welkom. • 


