
Anders Vieren – 31 januari 2021 
 
Met medewerking van  
Voorbereiding: Bram Janssens, Lea de Vries, Hein Teunissen, Caroline Koers 
Voorganger: Jantine Groenewold 
Ouderling: Bert de Lange 
Muziek: Hans Schimmel, Jemijn de Coo, Angelique de Coo, Bert en Edith de Lange 
Studioteam:  Arjan de Goede en Joop Schellevis 
 
 
Talkshow opzet (grove schets) 
 
1. Welkom + kaarsen 

In de kerk – aan de tafel - Jantine 
 

2. Kijken/luisteren naar Think – Jemijn 
Van filmpje  

 
3. Gesprek met Lea en Hein 

In de kerk – aan de tafel – Lea, Hein, Jantine 
 

4. Filmpje van Caroline en Bram 
Filmpje 
 

5. Kijken/luisteren naar Englishman in New York 
Filmpje 
 

6. Verdieping + reacties gemeente 
In de kerk – Jantine 
 

7. Luisteren naar ‘Ik geloof’ van vrienden van Jeroen 
Van youtube 
 

8. Verhalen van bevrijding uit de gemeente 
In de kerk - Lea 
 

9. Huishoudelijke mededelingen 
In de kerk – aan de katheder – Bert 
 

10. Luisteren naar ‘Freedom I want’ – Trinity 
Filmpje 
 

11. Gebeden met lichtjes, afgesloten met lied 1006 (Onze Vader) 
In de kerk – aan tafel – Jantine + lichtjes aansteken door Lea en Hein 
 

12. Zegen  
In de kerk – achter de tafel - Jantine 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kKvh8CEVkcw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NepUdkEvpd8&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=3hP8b4qCxT0


 
Situatie: 
Er staat een grote tafel in de kerkzaal. Drie stoelen staan eromheen. Voor Lea, Hein en Jantine.  
Op tafel staan drie glazen met water, twee kaarsen, een glasplaat, een mandje met waxinelichtjes. 
 
Voorafgaand aan de viering (tijdens de powerpoint) klinkt ‘Goedemorgen welkom allemaal’ als 
achtergrondmuziek. Lea en Hein gaan aan tafel zitten. Bert en Jantine komen als laatste binnen.  
 

1) Welkom + kaarsen 
Jantine: 
Goedemorgen, dames en heren thuis. Welkom bij deze aflevering van Ontmoetings-tv.  
Vandaag zijn bij mij Hein en Lea. Goede morgen dames. (knikje naar beide kanten) Hebben jullie het 
nieuws al gehoord? Misschien zelfs voor de uitzending de inbreng van Bram al gezien? 
Lea:  
Ja zeker, super bijzonder dit. 
Hein:  
Ik heb het gehoord, maar dat was het ook wel.  
Jantine: 
Blijf kijken, want zometeen praten we hierover verder. 
 
Zoals gebruikelijk willen we het contact met u thuis niet vergeten. Als teken van verbondenheid met 
God en met elkaar steken we daarom twee kaarsen aan. (degene die het dichtst bij de kaarsen staat, 
steekt ze aan) Nu we niet bij elkaar kunnen zijn, kunnen we door het licht toch verbonden zijn. 
 

2) luisteren naar ‘Think’ – Jemijn 
 

3) Gesprek met Lea en Hein  
Jantine: 
Dank jullie wel. Dan gaan we nu naar het nieuws. Lea, wat was jouw eerste reactie toen je het 
hoorde?  
Lea:  
'Wat een prachtig filmpje, ik ben diep onder de indruk van het optreden van Jezus! Ik moet eerlijk 
zeggen dat ik een man, die bezeten is, misschien wel uit de weg zou gaan maar Jezus doet dat niet. 
Hij stapt op de man af en spreekt hem streng toe. En dan lukt het Jezus ook nog om de geest te 
verdrijven. Dat is toch een wonder?! Ik heb het filmpje al gedeeld op social media. Dit moet iedereen 
weten.' 
 
Jantine: 
Oké, dank je wel. Hein, ik begreep dat jij er anders in staat. Kan je daar wat meer over vertellen? 
 
Hein: 

Mooi filmpje, maar ik begrijp niet dat die mensen er allemaal zo van onder de indruk zijn. 
Hoe kun je weten wat er van waar of niet waar is. 
Het klinkt heel bijzonder maar met al dat nepnieuws tegenwoordig ben ik wat voorzichtig. 
Ik ga eerst op onderzoek uit wat ik ervan moet en kan geloven. 
 
Jantine:  
Het lijkt alsof jullie tegenover elkaar staan. Kunnen jullie de reactie van de ander begrijpen? 
 
Lea en Hein reageren op elkaar (er volgt een kort gesprek) 
 



Jantine: 
Laten we dan nu gaan kijken naar het verslag van Bram. Ik ben wel benieuwd wat u er thuis van 
vindt. Stuur een app naar het nummer onderin uw beeld.  
 
Over naar Bram in Kafarnaüm. 
 

4) Filmpje van Caroline en Bram 
Bram:  
Beste mensen, welkom voor/bij de synagoge van Kafarnaüm. Vanochtend heeft zich hier iets 
bijzonders afgespeeld in de synagoge. Ik praat erover met een vrouw die er ook bij aanwezig was. 
Caroline, wat heb jij gezien vanochtend? 
 
Caroline: (enigszins in katzwijm) 
Nou, er was een nieuwe rabbi, genaamd Jezus en die kwam de Torah uitleggen. Dat deed hij met 
zoveel overtuigingskracht, met zoveel gezag dat ik ademloos heb zitten luisteren. Ondertussen bad ik 
dat hij nooit zou hoeven stoppen en dat ik altijd zou kunnen blijven luisteren. 
 
Bram: 
Je hing aan zijn lippen, als het ware. 
 
Caroline: (vol adoratie) 
Ja, bijna letterlijk (hihi). Dat hij er nog goed uitzag ook, hielp wel mee. 
 
Bram: 
En dat was alles? 
 
Caroline: (vol adoratie) 
Ja, hij was indrukwekkend, vol zelfvertrouwen, iedereen luisterde naar hem. 
 
Bram: 
Ik zag en hoorde ook andere dingen.  
Toen hij goed en wel aan het spreken was. Het was muisstil in de synagoge, je hoorde hem praten en 
de spelden vallen. Toen kwam hij binnen (negatieve klank, afwijzing). 
 
Caroline: 
Oh ja, die man die altijd bij de deur van de synagoge zit.  
 
Bram:  
Ja, hij. Ach, daar doet hij geen vlieg kwaad. Maar hij kwam dus binnen en begon tegen die nieuwe 
rabbi te schreeuwen.  
 
Caroline: 
Nou je het zegt, herinner ik het me weer. Wat riep hij ook alweer? 
 
Bram: 
Hij sprak in meervoud en vroeg zich hardop af wat zij het die rabbi uit Nazaret te maken hadden. Hij 
vroeg zich af of die rabbi gekomen was om hen te vernietigen.  
 
Caroline: 
Oh ja, en toen zei hij dat hij wel wist wie die rabbi is, de heilige van God. Dat verbaasde me. 
 
Bram: 



Weet je wat me nog meer verbaasde? Dat die rabbi zei dat de man z’n mond moest houden en uit 
hem weg moest gaan. 
 
Caroline: 
Ik dacht toen juist dat rabbi Jezus tegen de geest sprak die in die man woonde. Want de man begon 
te stuiptrekken en te schreeuwen. Toen was het stil.  
Wij waren dus niet enigen die diep onder de indruk waren van de rabbi. Dat was die geest ook en hij 
luisterde.  
 
Bram: 
Inderdaad. En daarom maken we er nu gelijk een nieuwsitem van, dan kan het nieuws zich in heel 
Galilea verspreiden. 
 

5) Kijken en luisteren naar Englishman in New York - Jemijn 
 

6) Verdieping + reacties gemeente  
Jantine: 
Dat is een bijzonder verhaal. Ik ben onder de indruk. Ik ben benieuwd hoe er thuis naar is gekeken.  
(voorlezen van verschillende appjes, als er reacties zijn) 
 
De vraag is waar het om gaat.  
 
(korte uiteenzetting over bevrijding, hoe bevrijding leidt tot verantwoordelijkheid nemen, zelf keuzes 
maken en vrij zijn) 
 

7) ‘Ik geloof’ van de vrienden van Jeroen (filmpje) 
 

8) Verhalen van bevrijding uit de gemeente - Lea 
 
Wat betekent bevrijding eigenlijk vandaag de dag? 
Daarvoor gaan we kijken naar verschillende verhalen van diverse mensen uit onze gemeente. 
 
<filmpjes uit de gemeente> 
 
Dank voor deze bijzondere filmpjes. Het zijn mooie inkijkjes in de verschillende manieren waarom 
bevrijding een rol speelt in ons leven.  
(link leggen naar het lied dat volgt) 
 

9) Mededelingen uit de gemeente – Bert 
 

10) Luisteren naar Trinity – ‘Freedom I want’ 
 

11) Gebeden, afgesloten met gezongen ‘Onze Vader’ lied 1006 
Jantine: 
Dank jullie wel. Het is goed om op deze plaats onze bijzondere ervaringen te delen met God en Hem 
ervoor te danken. Daarbij willen we de situaties die we kennen waar bevrijding nodig is, bij God 
brengen. We vragen Hem om erbij te zijn. 
 

12) Zegen  
 
 
  


