
     Palmpasen 2021 

                         De Gele Bus – Helene Westerik 

               op basis van de teksten uit Matteüs 20:17 – 21:13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Foto van Wirestock – freepik  

Spring Waltz – Yiruma 

Welkom & licht  

Sela – Als alles duister is 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit 

meer dooft…. 



Don McLean – Vincent, stary, stary night – vertaling:   

Sterren, sterrennacht, schilder je palet van blauw en grijs.  

Kijk uit naar een zomerse dag, door ogen die de duisterheid in mijn ziel kennen. 

Schaduwen op de heuvels, teken de bomen en de gele narcis, vang de wind en de 

winterkou in kleuren op een besneeuwd land.  

 

Nu begrijp ik, wat je mij probeerde te zeggen, hoe je leed om geestelijke gezond 

blijven, hoe je ze probeerde vrij te laten. Ze wilden niet luisteren, ze wisten niet hoe, 

misschien zullen ze nu luisteren. 

 

Sterren, sterrennacht, vlammende bloemen die helder stralen, ronddraaiende wolken in 

een paarse nevel, de reflectie van Vincent’s oog in Delfts blauw. 

Van kleur veranderende tinten, goudgele korenvelden in de ochtend. 

Verweerde gezichten vastgelegd in pennenstreken van pijn, tot rust gekomen onder de 

schilders liefhebbende handen.  

Nu begrijp ik, wat je mij probeerde te zeggen, hoe je leed om geestelijk gezond te 

blijven, hoe je ze probeerde vrij te laten. Ze wilden niet luisteren, ze wisten niet hoe, 

misschien zullen ze nu luisteren. 

 

Hoewel men niet van jou hield, was jouw liefde oprecht. En toen er geen hoop meer 

was, tijdens die nacht vol sterren, nam je je leven zoals geliefden dat vaak doen. Maar 

Vincent, ik had jou kunnen zeggen, deze wereld is niet gemaakt voor iemand, zo mooi 

als jij.  

Sterren, sterrenhemel, portretten opgehangen in lege hallen, hoofden zonder lijst op 

naamloze muren, met ogen die de wereld bekijken en niet kunnen vergeten. Gelijk de 

onbekenden die je ontmoette, zoals de ruige mannen in gerafelde kleding, een zilveren 

doorn op een bebloede roos, verpletterd en gebroken in de maagdelijk witte sneeuw. 

 

Nu denk ik dat ik weet, wat je mij probeerde te zeggen. Hoe je leed om geestelijk 

gezond te blijven, hoe je ze probeerde vrij te laten. Ze wilden niet luisteren en doen 

dat nog niet. Misschien zullen ze dat nooit doen.  

 

Les Enfoirés – Une p’tite chanson – vrije vertaling:  

Dit is gewoon een klein liedje, een liedje van liefde.  

Voor allen die vóór liefde zijn, die er in geloven tot het eind, en er voor willen strijden 

ondanks alles.  

Dit is gewoon een klein liedje, een liedje voor op een avond, een liedje vol hoop, om 

het nog eens duidelijk te maken: ontsteek alle lichten!  

Dit is gewoon een klein liedje, dat mooier en groter zal worden, als je het samen zingt, 

als wij onze stemmen verenigen. Als je met mij mee zingt.  

Dit is gewoon een klein liedje, een liedje van liefde. Voor allen die vóór liefde zijn.  



Dit is gewoon een klein liedje dat we eenstemmig zingen, dat ons in staat stelt om een 

horizon te zien.  

Dit is een gewoon een klein liedje, van het hart, met een reden; om te dromen van de 

maan. Het is mogelijk, die eenstemmigheid.  

Dit is gewoon een klein liedje, een trucje zonder pretentie, een kleine melodie, als een 

streling, een lach, wat kippenvel.  

Dit is gewoon een klein liedje, heel eenvoudig, een goede keuze, een klein liedje, een 

liedje van liefde.  

Tjerk Ridder – op pad met zijn ezel 

Gerard Lenormand – La ballade des gens heureux 

Onze oude aarde is een ster, waar ook jij een beetje schittert, ik zing voor jou de 

ballade, de ballade van de gelukkige mensen (2x).  

 

Je hebt geen titel, noch een diploma, maar zegt wel "jij" als je tegen God spreekt, ik 

zing voor jou de ballade, de ballade van de gelukkige mensen (2x).  

 

Journalist, op je eerste bladzij mag je alles schrijven wat je maar wilt, ik bied je een 

geweldige titel aan: de ballade van de gelukkige mensen (2x).  

Jij, die een boom hebt geplant in je kleine stadstuintje, voor jou zing ik de ballade, de 

ballade van de gelukkige mensen (2x). 

 

Hij valt in slaap en jij kijkt daarnaar, het is een kind dat een beetje op jou lijkt, ik zing 

voor hen de ballade, de ballade van de gelukkige mensen (2x).  

 

Jij, de filmster, van ergens uit de hoogte daal je naar ons af en laat ons er beter 

uitzien, ik zing voor jou de ballade, de ballade van de gelukkige mensen (2).  

Koning van de versiertoer en het volksvermaak, grappenmaker of aardige kleine oude 

man, ik zing voor jou de ballade, de ballade van de gelukkige mensen (2x). 

Als een koor in een domkerk, als een vogel die laat horen wat hij kan, zing jij de 

ballade, de ballade van de gelukkige mensen (2x).  

Elisa & Febo – What’s up – vrije vertaling  

Zoveel jaar van mijn leven en nog steeds probeer ik op die grote, grote berg van hoop 

te komen, om mijn bestemming te bereiken. Ik wist al snel dat de wereld bestaan uit 

‘mannenbroederschap’, wat dat ook moge betekenen.  

 

Dus ik huil soms wanneer ik in mijn bed lig, om alles wat in mijn hoofd zit eruit te 

krijgen, en in de ochtend als ik wakker word, haal ik diep adem en dat helpt; dan 

schreeuw ik: hé, wat is er gaande! Wat is gaande!  

Ik probeer, o God, ik probeer het de hele tijd om in deze wereld van systemen mijn 

weg te vinden, en God, ik bid elke dag om een revolutie.  



En huil ik dus soms wanneer ik in mijn bed lig, om alles wat in mijn hoofd zit eruit te 

krijgen, en in de ochtend als ik wakker word, haal ik diep adem en dat helpt; dan 

schreeuw ik: hé, wat is er gaande! Wat is gaande! 

Zoveel jaar van mijn leven en nog steeds probeer ik op die grote, grote berg van hoop 

te komen, om mijn bestemming te bereiken. 

Klezmermuziek – Feest der liefde  

Lied 714 uit Zangen van Zoeken en Zien 

In die dagen, in het duister, ogen moe en vrede,                                             

verwijst een man op vogelschoenen naar vonken van een ster.                                 

Luister roept hij, handen zoekend, harten stelend, her en der.  

Op zijn woorden op zijn vleugels, dageraad en vroege wind,                                    

draagt hij hen naar beter tijden waar een mens voldoening vindt,                          

sjouwt met hen langs ’s Heren wegen, stralend lachend als een kind. 

Tussen wrakhout, tussen schelpen, zet hij angsten op de zee,                                  

tilt hij twijfels uit de golven, water wijkt en wind geeft mee,                                   

licht lokt hen over de wolken, dood verdwijnt van lieverlee. 

Op de grafsteen op de heuvel schrijft een engel: wees niet bang,                                        

staan zijn vrienden daar te zingen, maken een geboortezang.                              

Vrouwen, herders, vorsten, wijzen leggen zoenen op zijn wang.  

Tekst: Herman Verbeek 

Bidden – stil worden  

Zegen  

Sara Thomsen – May the longtime sun  

Mag de altijddurende zon op jou schijnen,                                                                  

alle liefde jou omringen,                                                                                                 

en het pure licht dat in jou is                                                                                        

je op jouw weg begeleiden.  

 

 

De films in de paascyclus van de Gele Bus: 

• Palmzondag 

• Witte donderdag 

• Paasmorgen (vanuit Varsseveld)  

• Eigentijdse paasverhalen  

+ de eigentijdse kruiswegstaties – op Facebook of aan te vragen  

Nicoline Swen & Helene Westerik – degelebus@swen.nu 

Zoek de Gele Bus op Youtube of op Facebook  


