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De Veluwse Passion – 
groots door klein te blijven
Het begon vier jaar geleden met een klein en intiem 
evenement vanuit de Maranathakerk. Nu, vier jaar 
later, zijn er vijf kerken en een kleine honderd vrij- 
willigers betrokken. De Veluwse Passion breidt uit, 
maar is nog steeds even klein als vier jaar geleden. 
Voor de eerste editie van ‘Maranatha’ stellen we  
initiatiefnemer Bert Jan Kamstra (PG ’t Harde) en 
script schrijver en coördinator van de kerkdienst 
Jeanet van Dam (Ichtuskerk, Elburg) een viertal 
vragen.

Er zijn zoveel evenementen, acties en projecten. 
In iedere kerk. Waarom de Veluwse Passion?
Bert Jan reageert als eerste: “Voor mij is mijn geloof 
een heel belangrijk onderdeel van mijn eigen ‘ik’, 
van mijn zijn. Dat Hij voor mij is gestorven, terwijl 
dat echt niet gemakkelijk was. Daar ben ik zo intens 
dankbaar voor, dat zou ik wel van de daken willen 

schreeuwen.” Jeanet voegt toe: “Het paasverhaal, dat 
we via de Veluwse Passion op een andere manier 
vertellen, is wel écht een verhaal. Dat moet gewoon 
vertelt worden. Normaal ben ik niet zo evangeliserend 
ingesteld, maar onze Passion is een hele mooi, 
laagdrempelige en aansprekende manier om dat 
toch te doen”. Jeanet voegt daar aan toe: “Ik wil 
mensen graag (opnieuw) inspireren en tot nadenken 
aanzetten door het verhaal van Jezus’ Liefde zo her-
kenbaar en dicht mogelijk bij de mensen te brengen. 
Daarom doe ik mee.”

De Veluwse Passion is gebaseerd op de nationale 
versie op televisie. Waarin onderscheidt deze 
lokale Passion zich?
Jeanet: “Zonder dat het ene beter of slechter is, ben 
ik er blij mee dat het ons iedere keer weer lukt om 
‘onze’ Passion klein en ingetogen te houden.” Bert 
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Jan: “Vorig jaar werd ik na afloop van de kerkdienst aangespro-
ken door mensen die echt geraakt waren, sommige met tranen 
in de ogen.” Jeanet: “Dat is wat we met het script en de muziek-
keuze natuurlijk voor ogen hebben, maar je weet vooraf niet hoe 
dat uit gaat pakken. We speken de mensen in de dienst heel di-
rect aan, vragen ze welke keuze zij zouden maken als zij in deze 
situatie zouden zitten. Het is heel mooi dat het dan lukt. Ook dit 
jaar hopen we, ook al kiezen we weer een hele andere insteek, 
op een mooie viering. Een viering waar mensen stil van worden.”

Een hele andere insteek? Het paasverhaal is toch steeds 
hetzelfde?
Bert Jan: “dat klopt, en de kern van het verhaal veranderd natuur-
lijk ook niet. Maar dit jaar staat bijvoorbeeld de liefde centraal. 
Zijn liefde voor ons, maar ook de liefde van de verschillende 
personen in het paasverhaal voor elkaar en voor Jezus. We vol-
gen Simon uit Cyrene. In de Bijbel heeft hij twee zonen. In onze 
Passion volgen we hem en zijn dochter”.
Jeanet: ”We beginnen ieder jaar weer blanco; maken een eigen 
script en zoeken daar bijpassende muziek bij. Ook hebben we dit 
jaar veel nieuwe acteurs. We hebben acteurs van de Ichtuskerk, 
de Fontein, de VEG, PG ’t Harde en het Leger des Heils. En er 
wordt, nog meer als andere jaren, gezongen door de acteurs.”

Voor en door verschillende kerken dus?
Jeanet: “Steeds meer kerken sluiten zich officieel aan en vrij-
willigers uit meerdere kerken doen mee. Dit jaar zien we dat 
bijvoorbeeld ook terug in de processie. Dat wordt weer heel 
bijzonder, daar kijk ik echt naar uit.” Bert Jan: “Zoveel verschillen-
de kerken, samen aan tafel. En zoveel verschillende vrijwilligers. 
Allemaal in touw om het verhaal over Zijn liefde te vertellen. Dat 
interkerkelijke spreekt mij enorm aan. Dat zouden we ook buiten 
de Veluwse Passion om moeten doen.” 
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