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Een korte inleiding op het theaterstuk “You choose” 

 
We zijn vrijdagmiddag begonnen met het lezen van het bijbelverhaal 
over Zacheüs (Lucas 19 vers 1 – 10). Zacheüs is oppertollenaar in 
dienst van de Romeinen. Hij int belastinggeld en is er ook zelf rijk 
van geworden. Hij wil meer van Jezus weten en, klein als hij is, klimt 
hij in een vijgenboom om vanaf een afstandje Hem in de gaten te 
krijgen. Jezus ziet hem zitten en roept hem bij zijn naam. Jezus gaat 
met Zacheüs mee naar huis. Andere mensen vinden dat maar gek 
van Jezus. Zacheüs belooft om nieuwe keuzes te maken in zijn 
leven: Hij zal zijn bezit gaan delen met de armen en als hij mensen 

heeft afgezet, zal hij dat ruim terugbetalen. Jezus is er blij met de 
keuze van Zacheüs. 
In het theaterstuk gaat het ook om het maken van keuzes. Dat 
gebeurt met vallen en opstaan. Want: Wie ben je? Wie wil je zijn? 
Welke rol speelt jouw omgeving? We volgen vanmorgen Josephine…  
 
We zingen het lied dat in dit weekend al vaker gezongen is: 
Vrede wens ik je toe 
 

 
 
Welkom 
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Samenzang: Samen in de naam van Jezus 

Samen in de naam van Jezus  Heel de wereld moet het weten 
heffen wij een loflied aan.  dat God niet veranderd is. 
Want de Geest spreekt alle talen En zijn liefde als een lichtstraal 
en doet ons elkaar verstaan.  doordringt in de duisternis. 
Samen bidden, samen zoeken  ’t Werk van God is niet te keren, 
naar het plan van onze Heer.  omdat Hij er over waakt, 
Samen zingen en getuigen,      en de Geest doorbreekt de grenzen 
samen leven tot zijn eer.   die door mensen zijn gemaakt. 
 
Een groet in naam van God 

 
Een gebed 
 
Theaterstuk: “You choose” 
 
Samenzang: Aandacht voor de ander   
          (melodie: Glory, glory halleluja) 
 
Aandacht voor de ander en voor ieder die nu leeft, 
ieder mens moet vriend zijn, die naar recht en vrede streeft: 

’n wereld zonder oorlog die voldoende ruimte geeft. 
Mijn God als dat eens kon. 
 
refrein: Glorie, glorie, halleluja (3x), 
  mijn God als dat eens kon. 
 
Vrede in ons eigen huis en vriendschap voor elkaar. 
Vader, moeder, zoon en dochter horen bij elkaar. 
Oude mensen, jonge mensen spreken met elkaar. 
Mijn God als dat eens kon! 

 
refrein: Glorie, glorie, halleluja… 
 
Mensen, houd je ogen op dit ideaal gericht. 
Dit geeft ons de eerste schijn van een beginnend licht: 
stappen in het duister, maar toch met een hoopvol zicht. 
Mijn God, wij gaan er voor! 
 
 refrein: Glorie, glorie, halleluja… 
 

Dankwoord 
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Samenzang voor de zegen: Peace be with you 

       (lied 428 uit het Liedboek) 

 
 
 

 
 
Zegen 
 
Aan deze theaterdienst hebben velen meegewerkt: 
Regie: Remy van Keulen 
Coördinatie: Susanne van Reedt - Dortland 
Toneel: Josephine:Melian; buurtjes: Veerle en Sanne; manager: 

Johanna; vader: Mathijs; moeder: Jinke; klasgenoten: 
Merel, Senna, Wietske, Johanna, Nina; coaches: Merel, 
Senna, Wietske, David; presentator: Nina; verteller: Remy 

Dans: Merel, Wietske, Senna 
Muziek: Jan, Ivo, Merijn, Rob, Lichelle, Jaco, Jochem, Amber, Bas 
Kleding/decor/grime: Annie, Nicolette, Lieke 
Licht en geluid: Henk, Rens, Henri, Corné 
Multimedia: Ruben, Huub, Rens 

Facilitair: Rudolf, Annemieke, Liesbeth, ds. Ton 
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