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♫ Superstar 

 

Ev’rytime I look at you  

I don’t understand. 

Why you let the things you  

did get so out of hand. 

You’d have managed better  

if you’d had it planned. 

Why’d you choose  

such a backward time 

and such a strange land? 

If you’d come today  

you would have reached  

a whole nation. Israel in 4 BC had  

no mass communication. 

Jezus, als ik kijk naar jou 

dan denk ik constant 

waarom liep zo'n mooie loopbaan zo uit 

de hand. 

Met een beetje planning 

was je nooit zo gestrand 

waarom koos je  

zo'n vreemde tijd 

zo'n achterlijk land. 

Jij had toentertijd  

een veel beperktere werking. 

Nu heeft elke Heiland  

een internetverbinding. 

Don’t you get me wrong    (4x) 

Only want to know             (4x) 

 

Jesus Christ, Jesus Christ, who are 

you? What have you sacrificed? (2x) 

Jesus Christ, Superstar, do you think 

you’re what they say you are? (2x) 

 

Leg het nou eens uit… 

Leg het nou eens uit… 

 

Jezus mijn superheld, ben jij de leider  

die werd voorspeld?  

Jezus mijn superster, ging al jouw lijden 

niet veel te ver?  

Tell me what you think  

about your friends at the top. 

Who d’you think besides yourself’s 

the pick of the crop? 

Buddah was he where it’s at?  

Is he where you are? 

Could Mahomet move  

a mountain or was that just PR? 

Did you mean to die like that?  

Was that a mistake or 

did you know your messy death  

would be a record-breaker? 

 

Wie zijn jouw collega's Jezus  

daar aan de top? 

Wie van die profeten boven 

loopt er op kop? 

Boeddha is dat ook een bobo 

is hij een ster? 

Komen bergen naar Mohammed 

of is dat zijn P.R.? 

Wist je dat je sterven moest 

voordat je bekend werd? 

Wist je dat jouw marteldood 

een musicalmoment werd?/ 
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Don’t you get me wrong (4x)    

Only want to know          (4x)    

 

Jesus Christ, Jesus Christ, who are 

you? What have you sacrificed? (2x) 

Jesus Christ, Superstar, do you think 

you’re what they say you are? (4x) 

Leg het nou eens uit… 

Leg het nou eens uit… 

 

Jezus mijn superheld, ben jij de leider  

die werd voorspeld?  

Jezus mijn superster, ging al jouw lijden 

niet veel te ver?  

 

 

Johannes 11: 55-57 

 

Het was kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, en veel mensen uit de omgeving gingen 

al vóór het feest naar Jeruzalem om zich te reinigen. Daar keken ze uit naar Jezus; ze 

stonden in de tempel en zeiden tegen elkaar: ‘Wat denk je? Zou hij niet meer naar het 

feest komen?’ De hogepriesters en de farizeeën hadden opdracht gegeven hem aan te 

geven als men wist waar hij was, zodat ze hem konden arresteren. 

 

 

♫ Heaven On Their Minds 

 

My mind is clearer now.  

At last all too well  

I can see where we all soon  

will be. If you strip away the myth  

from the man, you will see where we 

all soon will be.  

 

Mijn hoofd is helder nu  

helaas want ik zie al te goed  

hoe het nu lopen moet. 

Prik er maar doorheen  

de hype rond die man. 

En je ziet deze held trekt het niet.  

Jesus! You've started to believe 

the things they say of you. 

You really do believe 

this talk of God is true.  

And all the good you've done 

will soon get swept away. 

You've began to matter more 

than the things you say. 

 

Jezus! De mythes over jou 

die stijgen naar je hoofd. 

Het lijkt de laatste tijd  

of jij ze zelf gelooft. 

De kern van wat je zei  

geen mens die die nog kent. 

Nu is de discussie dus  

hoe goddelijk jij bent. 
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Listen Jesus I don't like what I see. 

All I ask is that you listen to me. 

And remember, I've been your right 

hand man all along. 

You have set them all on fire. 

They think they've found the  

new Messiah. And they'll hurt you 

when they find they're wrong. 

Jezus, dit loopt zwaar uit de hand. 

Luister naar me en gebruik je verstand. 

En vergeet niet ik ben toch steeds je beste 

vriend geweest. 

Jij bent nu in elke streek  

nog de Messias van de week. 

Maar in elke menigte schuilt een beest. 

 

I remember when this whole  

thing began. No talk of God  

then, we called you a man. 

And believe me, my admiration for 

you hasn't died. But every word you 

say today Gets twisted 'round some  

other way. And they'll hurt you if 

they think you've lied. 
 

Nazareth your famous son should 

have stayed a great unknown. 

Like his father carving wood. 

He'd have made good. Tables, chairs, 

and oaken chests would have suited 

Jesus best. He'd have caused nobody 

harm; no one alarm. 
 

 

Vroeger was ik altijd een van je fans, 

maar toen was je nog geen God, je was 

mens. 

En geloof me, ik sta nog altijd achter wat 

je doet. 

Maar alles wat je doet of zegt 

wordt steeds weer anders uitgelegd. 

En die menigte is uit op bloed. 
 

Nazareth jouw Goden zoon 

Waarom werd ie niet gewoon  

net als vader timmerman 

Dat was het plan. Tafels maken of een 

stoel is toch ook een levensdoel. 

Jezus het is mooi geweest  

blijf bij je leest. 

Listen Jesus, do you care for your 

race? Don't you see we must keep in 

our place? We are occupied; have 

you forgotten how put down we are? 

I am frightened by the crowd. 

For we are getting much too loud. 

And they'll crush us if we go  

too far. 

 

 

Jezus, geef je wel om je volk? 

we moeten onze plaats kennen, 

want we zijn bezet. Ben je vergeten hoe 

onderdrukt we zijn? 

Ik ben bang voor de menigte. 

Als we te luidruchtig worden  

zullen ze ons vermorzelen  

als we te ver gaan. 
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Listen, Jesus, to the warning I give. 

Please remember that I want us to 

live.  

But it's sad to see our chances 

weakening with every hour. 

All your followers are blind.  

Too much heaven on their minds. 

It was beautiful, but now it's sour. 
 

Listen Jesus, to the warning  

I give. Please remember that I want 

us to live.  So come on, come on.  

He won’t listen to me (3x) 

Luister Jezus, naar mijn waarschuwing.  

Ik wil alleen maar dat we blijven leven.  

 

Maar het is triest onze kansen steeds  

kleiner te zien worden.  

Je volgelingen zijn verblind. Ze denken 

alleen maar aan de hemel. Het was mooi, 

maar nu gaat het verkeerd. 

 

Luister Jezus, naar mijn waarschuwing. 

Ik wil alleen maar dat we blijven leven. 

Dus kom op. Hij wil niet luisteren naar 

mij. 

 

 

Lucas 19: 29-40 

 

In die tijd trok Jezus op naar Jeruzalem. Toen Hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg 

naderde, stuurde hij twee van de leerlingen vooruit en zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp 

daarginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door 

iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. Als iemand jullie vraagt: “Waarom 

maken jullie het los?” moeten jullie antwoorden: “De Heer heeft het nodig.” De beide 

leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had gezegd. Toen ze 

het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom maken jullie het los?’ Ze 

antwoordden: ‘De Heer heeft het nodig.’ Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze 

wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. Onderweg spreidden de 

leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit. Toen hij op het punt stond de 

Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God 

te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen: ‘Gezegend hij die komt 

als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de 

Allerhoogste!’ Enkele farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp uw 

leerlingen.’ Maar hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de 

stenen het uitschreeuwen.’ 
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♫ Hosanna Heysanna 

 

Hosanna Heysanna Sanna Sanna  

Ho Sanna Hey Sanna Ho Sanna  

Hey JC, JC won’t you smile at me?  

Sanna Ho Sanna Hey Superstar. 

Hosanna hesanna sanna sanna  

Ho sanna he sanna hosanna Jezus maak 

mij vrij, Jezus lach naar mij Sanna ho 

sanna he superster. 

Tell this rabble to be quiet 

we anticipate a riot. 

This common crowd 

is much too loud. 

Tell the mob who sing your  

song that they are fools  

and they are wrong. They are a curse, 

they should disperse. 

Breng die horde tot bedaren 

straks komen er nog rellen. 

Die mensenmassa wordt mij te 

luidruchtig. Zeg tegen je aanbidders dat 

ze idioten zijn  

en dat ze het fout hebben. 

Ze zijn een bedreiging. 

Laat ze zich verspreiden 

 

Hosanna Heysanna Sanna Sanna  

Ho Sanna Hey Sanna Ho Sanna  

Hey JC, JC you’re alright by me.  

Sanna Ho Sanna Hey Superstar. 

Hosanna hesanna sanna sanna  Ho sanna 

he sanna hosanna Jezus, maak mij vrij, je 

bent goed voor mij. Sanna Ho Sanna He 

superster.  

 

Why waste your breath  

moaning at the crowd? 

Nothing can be done  

to stop the shouting. 

If every tongue was still 

the noise would still continue. 

The rocks and stones themselves  

would start to sing: 

 

Laat ieder mens  

zingen wat hij wil.  

Niemand kan die stemmen doen 

verstommen. 

Ook zonder tong zal elke mond nog 

blijven juichen 

Dan zong de aarde zelf  

en elke steen: 

Hosanna Heysanna Sanna Sanna  

Ho Sanna Hey Sanna Ho Sanna  

Hey JC, JC won’t you fight for me?  

Sanna Ho Sanna Hey Superstar. 

 

 

 

Hosanna hesanna sanna sanna  

Ho sanna he sanna hosanna 

Jezus, maak mij vrij, Jezus vecht voor 

mij. Sanna ho sanna he superster. 
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Hosanna Heysanna Sanna Sanna  

Ho Sanna Hey Sanna Ho Sanna  

Hey JC, JC won’t you fight for me?  

Sanna Ho Sanna Hey Superstar. 

Hosanna hesanna sanna sanna  

Ho sanna he sanna hosanna 

Jezus, maak mij vrij, Jezus sterf voor mij. 

Sanna ho sanna he superster. 

 
 

Marcus 14: 3-9 

 

Toen Jezus in Betanië in het huis van Simon aanwezig was bij een feestmaal, kwam er 

een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, 

zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. Sommige 

aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar: ‘Waar is deze verkwisting goed voor? Die 

olie had immers voor meer dan driehonderd denarie verkocht kunnen worden, en dat 

geld hadden we aan de armen kunnen geven.’ Ze voeren tegen haar uit. Maar Jezus zei: 

‘Laat haar met rust, waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij 

gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan hen 

bewijzen wanneer je maar wilt, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Wat ze kon, heeft 

ze gedaan: ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn 

begrafenis. Ik verzeker jullie: waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd 

wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’ 

 

 

♫ Everything's alright 

 

Try not to get worried, try not to 

turn on to problems that upset you. 

Oh don't you know everything's 

alright, yes everything's fine. And 

we want you to sleep well tonight. 

Let the world turn without you 

tonight. If we try we'll get by, 

so forget all about us tonight. 

Maak je geen zorgen probeer niet te 

denken aan problemen die je van slag 

brengen. Want weet je niet dat alles goed 

is. ja, alles is goed. We willen dat je 

vanavond goed slaapt. Laat de wereld 

vannacht maar zonder jou draaien. We 

redden ons wel, dus vergeet ons 

vannacht maar. 

 

Everything's alright yes. (2x)  

 

Ja, alles is goed. 
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Sleep and I shall soothe you 

calm you and anoint you. 

Myrrh for your hot forehead, 

oh then you'll feel everything's 

alright, yes everything's fine. 

And it's cool and the ointment's 

sweet. For the fire in your head and 

feet.  

Close your eyes, close your eyes and 

relax think of nothing tonight. 

 

Slaap maar, dan zal ik je troosten,  

je kalmeren en zalven.  

Mirre voor je verhitte gezicht,  

dan zul je voelen dat alles is goed, ja, 

alles is goed.  

Het is koel en de balsem is zoet voor het 

vuur in je hoofd en voeten.  

 

Sluit je ogen, sluit je ogen en ontspan je 

denk nergens aan vannacht. 

 

Everything's alright yes. (2x) Ja, alles is goed. 

 

Woman, your fine ointment brand 

new and expensive should have 

been saved for the poor. Why has it 

been wasted? We could have raised 

maybe three hundred silver pieces or 

more. 

 

Vrouw, die dure nieuwe balsem van jou 

had je beter kunnen bewaren voor de 

armen. Wat een verspilling we hadden er 

misschien wel 300 zilverlingen voor 

kunnen krijgen. 

  

People who are hungry, people who 

are starving, matter more than your 

feet and hair! 

 

Mensen die honger lijden zijn 

belangrijker dan jouw voeten en jouw 

haar. 

Try not to get worried, try not to 

turn on to problems that upset you. 

Oh don't you know everything's 

alright, yes everything's fine. And 

we want you to sleep well tonight. 

Let the world turn without you 

tonight. If we try we'll get by, 

so forget all about us tonight. 

 

Maak je geen zorgen pro-beer niet te 

denken aan problemen die je van slag 

brengen. Want weet je niet dat alles goed 

is. ja, alles is goed. We willen dat je 

vanavond goed slaapt. Laat de wereld 

vannacht maar zonder jou draaien.  

We redden ons wel, dus vergeet ons 

vannacht maar. 

Everything's alright yes. (2x) Ja, alles is goed. 
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Surely you're not saying we have the 

resources to save the poor from their 

lot? There will be poor always 

pathetically struggling. Look at the 

good things you've got. 

Wilde je soms beweren dat wij de 

middelen hebben om de nood van alle 

armen te redden? Armen zullen er altijd 

blijven, erbarmelijk vechtend. Kijk naar 

al het goede dat je nu hebt! 

Think! While you still have me. 

Move! While you still see me. You'll 

be lost, you'll be so so sorry when 

I'm gone. 

Denk, zolang jullie mij nog hebben. 

Werk, zolang jullie mij nog zien, want 

jullie zullen hopeloos verloren zijn, als ik 

er niet meer ben. 

 

Sleep and I shall soothe you, calm 

you and anoint you. Myrrh for your 

hot forehead. Oh then you'll feel 

every-thing's alright, yes every-

thing's fine. And it's cool and the 

ointment's sweet. For the fire in your 

head and feet. Close your eyes close 

your eyes and relax think of nothing 

tonight.  

 

 

Slaap maar, ik zal je troosten, je 

kalmeren en zalven. Mirre voor je 

verhitte gezicht. Dan zul je voelen dat 

alles goed is. Ja, alles is goed.  

Het is koel en de balsem is zoet voor het 

vuur in je hoofd en voeten. Doe je ogen 

dicht en ontspan je denk maar nergens 

aan vannacht.  

Everything's alright yes (8x) 

Close your eyes close your eyes and 

relax (3x) 

Close your eyes. 

Ja, alles is goed.  

Doe vannacht je ogen dicht en ontspan 

je, denk nergens aan… 

Doe vannacht je ogen dicht.  

 

 

Johannes 11: 45-53 

 

Veel Joden die naar Maria toe gekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, 

kwamen tot geloof in hem. Maar enkelen gingen naar de farizeeën om hun te vertellen 

wat Jezus gedaan had. Daarop riepen de hogepriesters en de farizeeën het Sanhedrin 

bijeen: ‘Wat moeten we doen? Deze man doet veel wondertekenen, en als we hem zijn 

gang laten gaan, zal iedereen in hem gaan geloven. Straks grijpen de Romeinen in; dan 

zullen ze onze tempel en ons volk vernietigen.’ Een van hen, Kajafas, die dat jaar 

hogepriester was, zei tegen de anderen: ‘Jullie begrijpen het niet! Besef toch dat het in 

jullie eigen belang is dat één man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk 
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verloren gaat.’ Dat zei hij niet uit zichzelf: als hogepriester in dat jaar sprak hij de 

profetie dat Jezus zou sterven voor het volk, en niet alleen voor het volk, maar ook om 

de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen. Vanaf die dag overlegden ze hoe ze 

hem zouden doden. 

 

  

♫ This Jesus must die 

 

Good Caiaphas. The council waits 

for you. The Pharisees and priests 

are here for you. 

Waarde Kajafas. De Raad wacht op je. 

De Farizeeën en priesters zijn hier voor 

jou. 

 

Ah gentlemen, you know why we 

are here. We’ve not much time, and 

quite a problem here. 

 

Mijne heren, jullie weten waarom we 

hier zijn. Met maar weinig tijd, en een 

flink probleem. 

Hosanna! Superstar! (4x) Hosanna! Superster! 

Listen to that howling mob of 

blockheads in the street. Trick or two 

with lepers. And the whole town's 

on its feet. He is dangerous! 

Luister naar die schreeuwende menigte, 

van domoren op straat. Een paar trucjes 

met melaatsen. En de hele stad is op de 

been. Hij is gevaarlijk!  

  

Jesus Christ, Superstar. 

He is dangerous.  

Tell us that you’re who they say you 

are. 

Jezus Christus, Superster. 

Hij is gevaarlijk, gevaarlijk.  

Zeg dat je degene bent die ze zeggen dat 

je bent. 

  

That man is in town right now 

to whip up some support. 

A rabble rousing mission that I think 

we must abort. He is dangerous. 
 

Die man is nu in de stad 

om wat volgers te verzamelen. Een 

missie die het gepeupel wild maakt. We 

moeten dit beëindigen. Hij is gevaarlijk. 

Jesus Christ, Superstar. Jezus Christus, Superster 

 

He is dangerous. Look Caiaphas. 

They’re right outside our yard. 

Hij is gevaarlijk. Kijk Kajafas. Ze staan 

hier voor de deur.  
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Quick Caiaphas. Go call the Roman 

guard. No wait, we need a more 

permanent solution to our problem. 

Snel Kajafas. Roep de Romeinse wacht. 

Nee, wacht, dit probleem behoeft een 

oplossing voor de lange termijn. 

  

What then to do about Jesus of 

Nazareth? Miracle wonderman, hero 

or fool. No riots, no army , no 

fighting, no slogans. 

One thing I say for him, Jesus is cool. 

Wat doen we dan met deze Jezus van 

Nazareth? Wonderdoener, pelgrim of 

dwaas. Geen oproer, geen Romeinen, 

geen geweld, geen strijdkreten. 

Eén ding moet gezegd, Jezus is cool. 

  

We dare not leave him to his own 

devices. His half-witted fans will get 

out of control. 

We durven hem niet zijn gang te laten 

gaan. Het zal met zijn halfgare fans 

helemaal uit de hand lopen. 

But how can we stop him, his 

glamour increases. Leaps every 

minute, he's top of the poll. 

Maar hoe kunnen we hem stoppen, zijn 

faam neemt toe. Met elke minuut, hij is 

het aller populairst. 

I see bad things arising. The crowd 

crown him King, which the Romans 

would ban. I see blood and 

destruction.  

Our elimination because of one man. 

Blood and destruction. 

Because of one man. 

 

Ik voorzie slechte dingen. De mensen 

zullen hem tot Koning kronen, die de 

Romeinen zouden verwerpen. Ik voorzie 

bloed en vernietiging.  

Ons einde door een enkele man. Bloed en 

vernietiging. Door een enkele man. 

What then to do about this Jesus 

mania? How do we deal with the 

carpenter king? Where do we start 

with a man who is bigger than John 

was when John did his baptism 

thing? 

 

Wat kunnen we dan doen tegen deze 

Jezus gekte? Hoe rekenen we af met de 

timmerman koning? Waar beginnen we 

met een man die groter is dan Johannes 

was toen Johannes zijn dopen deed? 

Fools! You have no perception 

the stakes we are gambling are 

frighteningly high. We must crush 

him completely. 

Dwazen! Jullie hebben geen besef wat 

hier op het spel staat, is angstwekkend 

veel. We moeten hem compleet in de pan 

hakken.  
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So like John before him this Jesus 

must die. For the sake of the nation 

this Jesus must die. Must die, must 

die, this Jesus must die. 

 

So like John before him, this Jesus 

must die. Must die, must die, this 

Jesus must, Jesus must, Jesus must 

die! 

Dus net als Johannes voor hem moet deze 

Jezus dood. In het landsbelang moet deze 

Jezus dood. 

 

 

Dus net als Johannes voor hem moet deze 

Jezus dood. 

Jezus moet, Jezus moet, Jezus moet dood. 

 

 

Matteüs 26: 17-30 

 

Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood kwamen de leerlingen naar 

Jezus toe en vroegen: ‘Waar wilt u dat wij voorbereidingen treffen zodat u het 

pesachmaal kunt eten?’ Hij zei: ‘Ga naar de stad en zeg tegen de persoon die jullie 

bekend is: “De meester zegt: ‘Mijn tijd is nabij, bij jou wil ik met mijn leerlingen het 

pesachmaal gebruiken.’”’ De leerlingen deden wat Jezus hun had opgedragen en 

bereidden het pesachmaal. Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de twaalf 

aan voor de maaltijd. Onder het eten zei hij tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie 

zal mij uitleveren.’ Dit bedroefde hen zeer, en de een na de ander vroegen ze hem: ‘Ik 

toch niet, Heer?’ Hij antwoordde: ‘Hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte, 

die zal mij uitleveren. De Mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven staat, 

maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem 

zijn als hij nooit geboren was.’ Toen zei Judas, die hem zou uitleveren: ‘Ik ben het toch 

niet, rabbi?’ Jezus antwoordde: ‘Jij zegt het.’ Toen ze verder aten nam Jezus een brood, 

sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: 

‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf 

hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het 

verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf 

vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik 

er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Nadat ze de 

lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. 
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♫ Last Supper 
 

Look at all my trials and 

tribulations sinking in a gentle pool 

of wine. 

Don’t disturb me now I can see the 

answers till this evening is this 

morning life is fine.  

 

Always hoped that I’d be an 

apostle. Knew that I would make it 

if I tried. Then when we retire we 

can write the gospels so they’ll still 

talk about us when we’ve died. 

 

Voel je alle woede van de wereld wijken 

voor de zoete waan van wijn. 

 

Even wil ik vrij zijn van al mijn vragen, 

laat het leven voor een avond vredig zijn. 

 

 

Ja, ik ga het maken als apostel, mooi dat 

heel de wereld mij dan kent, later met 

pensioen schrijf ik mijn memoires als een 

soort eigen nieuwe testament. 

The end is just a little harder when 

brought about by friends. 

For all you care this wine could be 

my blood. For all you care this 

bread could be my body. The end.  

 

This is my blood you drink, 

this is my body you eat. 

If you would remember me when 

you eat and drink. 

De dood veroorzaakt door je vrienden die 

doet het meeste pijn. Neem deze wijn, hij 

vloeit zoals mijn bloed, neem ook dit 

brood, het breekt zoals mijn lichaam. De 

dood! 

 

Drink nu mijn bloed als wijn, eet nu 

mijn lichaam als brood.  

Misschien gedenk je mij ook voorbij de 

dood. 

  

I must be mad thinking I'll be 

remembered – yes, I must be out of 

my head! Look at your blank faces. 

My name will mean nothing ten 

minutes after I'm dead! 

Ik moet wel net gek zijn, jullie aan mij 

denken - dat is pas echt idioot.  

Kijk maar niet zo onschuldig op wie zal 

mij nog kennen in de minuut na mijn 

dood! 

One of you denies me. 

One of you betrays me. 

 

Eén zal mij versmaden. Eén zal mij 

verraden. 

Not I! Who would? Impossible! 

 

Niet ik! Wie! Onmogelijk! 
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Peter will deny me in just a few 

hours. Three times will deny me 

and that's not all I see. 

One of you here dining,  

one of my twelve chosen, 

will leave to betray me. 

 

Petrus jij versmaadt mij later als de haan 

kraait. Dan gun je mij drie keer maar ik 

voorzie nog meer.  

Iemand hier aan tafel, één van mijn 

twaalf vrienden zal mij gaan verraden. 

Cut out the dramatics! You know 

very well who. 

Doe niet zo dramatisch! Wijs dan 

gewoon mij aan. 

Why don't you go do it? 

You want me to do it! 

Ga dan, speel je rol maar. 

Jij wilt dat ik door ga. 

Hurry they are waiting. 

If you knew why I do it . . . 

I don't care why you do it! 

To think I admired you, 

for now I despise you! 

You liar, you Judas! 

You want me to do it! 

What if I just stayed here 

and ruined your ambition? 

Christ you deserve it! 

Laat ze maar niet wachten. 

Als je wist waarom… 

Dat kan mij echt niet schelen 

Jij speelt nu voor heiland. Hij maakt je de 

vijand. 

Leugenaar, jij Judas. 

Zeg dan wat ik doen moet! 

Als ik nou eens stop met dat hele 

evangelie,  

wat zou je dan doen? 

 

Hurry you fool, hurry and go, 

save me your speeches 

I don't want to know - Go!  

 

 

Schiet op sukkel, schiet op en ga weg. 

Bespaar me je smoesjes. Ik wil ze niet 

weten.  

Look at all my trials  

and tribulations sinking in a gentle 

pool of wine. What's that in the 

bread? It's gone to my head 

‘till this morning is this evening  

life is fine.  

 

Always hoped that I'd be an 

apostle. Knew that I would make it 

if I tried.  

Zie hoe al mijn beproevingen  

en problemen. Wegzinken in een zoete 

poel van wijn wat zit er in dat brood, het 

stijgt me naar het hoofd 

tot deze ochtend avond wordt, is het 

leven goed.  

 

Ja, ik ga het maken als apostel, mooi dat 

heel de wereld mij dan kent,  
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Then when we retire we can write 

the gospels so they'll all talk about 

us when we've died. 

later met pensioen schrijf ik mijn 

memoires als een soort eigen nieuwe 

testament. 

 

You sad pathetic man - see where 

you've brought us to. 

Our ideals die around us and all 

because of you. 

But the saddest cut of all. 

Someone has to turn you in. 

Like a common criminal, like a 

wounded animal. A jaded 

mandarin. A jaded mandarin. 

Like a jaded, faded, faded, jaded, 

jaded mandarin. 

 

 

Jij zielige man, is dit dan wat je wilde.  

Een droom spat uit elkaar, allemaal door 

jou.  

 

En wat het aller zieligste is, dat het op 

zo’n manier moest.  

Je wordt ingerekend als een ordinaire 

dief, als een geslagen hond.  

Wat moet ik met zo’n God, zo’n 

wereldvreemde God, arrogante God, 

waardeloze God. 

Get out, they're waiting! Get out 

they're waiting. 

Oh they're waiting for you! 

 

Ga weg ze wachten, ga weg ze wachten.  

Ze wachten op jou! 

Every time I look at you I don't 

understand. Why you let the things 

you did get so out of hand. You'd 

have managed better if you'd had 

it planned. Oh! 

Als ik naar jou kijk dan, denk ik constant 

waarom liep zo’n mooie loopbaan zo uit 

de hand. Met een beetje planning was je 

nooit zo geëindigd. 

 

Look at all my trials and 

tribulations sinking in a gentle pool 

of wine. Don’t disturb me now I 

can see the answers till this 

evening is this morning life is fine.  

Always hoped that I'd be an 

apostle. Knew that I would make it 

if I tried. Then when we retire we 

can write the gospels so they’ll still 

talk about us when we've died. 

 

Voel je alle woede van de wereld wijken 

voor de zoete waan van wijn. 

Even wil ik vrij zijn van al mijn vragen, 

laat het leven voor een avond vredig zijn. 

Ja, ik ga het maken als apostel. 

Mooi dat heel de wereld mij dan kent. 

Later met pensioen schrijf ik mijn 

memoires, als een soort eigen nieuwe 

testament. 
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Will no-one stay awake with me? 

Peter? John? James? 

Will none of you wait with me? 

Peter? John? James? 

 

 

Wil niemand met mij waken gaan? 

Petrus? Johannes? Jacobus? 

Wil niemand meer naast mij staan? 

Petrus? Johannes? Jacobus? 

 

Marcus 14: 32-41 

 

Ze kwamen bij een plek die Getsemane heette, en Jezus zei tegen zijn leerlingen: 

‘Blijven jullie hier zitten, terwijl ik ga bidden.’ Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes 

met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden en zei tegen hen: ‘Ik voel me 

dodelijk bedroefd; blijf hier waken.’ Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de 

grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. Hij zei: 

‘Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet 

gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.’ Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te 

slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Simon, slaap je? Kon je niet één uur waken? Blijf wakker 

en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is 

zwak.’ Weer ging hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor. Toen hij 

weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, want hun ogen vielen steeds dicht, en ze 

wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. Toen hij voor de derde maal terugkwam, 

zei hij tegen hen: ‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is zover: het 

ogenblik is gekomen waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars.  

 

 

♫ Gethsemane (I only want to say) 

 

I only want to say. 

If there is a way. 

Take this cup away from me, 

for I don't want to taste it’s poison. 

Feel it burn me, 

I have changed, I'm not as sure 

as when we started. 

 

Then I was inspired, 

now I'm sad and tired. 

Vader, een laatste vraag 

moet het echt vandaag 

moet ik deze beker drinken 

het gif is bitter op mijn lippen 

voel het branden  

ik ben bang ik twijfel nu  

aan heel mijn missie.  

 

Ooit had ik de kracht 

maar die faalt vannacht 
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Listen surely I've exceeded  

expectations, 

tried for three years, 

seems like thirty. 

Could you ask as much  

from any other man? 

ik heb braaf jouw blijde  

boodschap uitgedragen,  

heel die drie jaar 

voelt als dertig. 

Welke vader vraagt  

er zoveel van zijn zoon? 

 

But if I die, 

see the saga through 

and do the things you ask me. 

Let them hate me, hit me, hurt me, 

nail me to their tree. 

 

I'd want to know, I'd want 

to know my God. 

I'd want to know,  

I'd want to know my God. 

I'd want to see, I'd want to see  

my God. 

I'd want to see, I'd want to see  

my God. 

 

 

Moet ik nu dood 

werkt een tragisch einde  

aan een epos echt zo goed. 

Al die spijkers, hamers, gesels  

stralen, al dat bloed. 

 

Ik zie niet in, ik zie niet in, waarom 

Ik zie niet in, ik zie niet in, waarom 

Ik vraag alleen,  

ik vraag alleen, waarom? 

Ik vraag alleen,  

ik vraag alleen, waarom? 

 

Why I should die. 

Would I be more noticed  

than I ever was before? 

Would the things I've said  

and done matter any more? 

 

Waarom mijn dood 

Denk je dat de boodschap  

daardoor beter wordt gehoord 

Krijgt een woord meer waarde  

als je daardoor wordt vermoord? 

I'd have to know,  

I'd have to know my Lord. 

I'd have to know,  

I'd have to know my Lord. 

I'd have to see, I'd have to see  

my Lord. 

I'd have to see, I'd have to see  

my Lord. 

Vader ik vraag,  

vader ik vraag waarom? 

Vader ik vraag,  

vader ik vraag waarom?  

Zeg me alleen, zeg me alleen, waarom. 

Zeg me alleen, zeg me alleen, waarom. 

Is de dood het ware heldendom 

maal ik daar al zo de touw nog om? 
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If I die what will be my reward? 

If I die what will be my reward? 

I'd have to know,  

I'd have to know my Lord. 

I'd have to know,  

I'd have to know my Lord. 

Vader ik vraag,  

vader ik vraag waarom? 

Zeg me alleen,  

zeg me alleen, waarom. 

 

Why should I die? (2x) 

Can you show me now 

that I would not be killed  

in vain? Show me just a little 

of your omnipresent brain. 

Show me there’s a reason 

for you wanting me to die. 

You're far too keen on where  

and how, but not so hot on why. 

 

 

Waarom mijn dood 

Geef een goede reden 

voor mijn lijden en mijn pijn? 

Moeten al jouw wegen  

altijd ondoorgrondelijk zijn? 

Ik heb geen vertrouwen  

in jouw martelaarsmodel. 

Ik wil geen rol meer spelen  

in jouw bloedig passiespel. 

 

Alright I'll die.  

Just watch me die. See how I die! 

See how, just watch me die! 

 

Goed dan, mijn dood.  

Jij krijgt mijn dood. Jouw zoon gaat 

dood! Kijk naar mijn dood! 

 

Then I was inspired. 

Now I'm sad and tired. 

After all I've tried for three years, 

seems like ninety. Why then am I  

scared to finish what I started? 

What you started, I didn't start it. 

 

God thy will is hard. 

But you hold every card. 

I will drink your cup of poison. 

Nail me to you cross and  

break me. Bleed me, beat me. Kill 

me, take me now, before I change 

my mind. 

Ooit had ik de kracht  

maar die faalt vannacht. 

Ik ben moe en leeg na drie jaar  

het voelt als honderd. Waarom ben ik 

bang te kiezen voor mijn missie? 

Welke missie, Jij koos mijn missie. 

 

God, jouw wil is wreed. 

Maar kijk, ik sta gereed, 

voer me maar mijn laatste statie, 

geef die beker gif en breek me. 

Beuk me, sla me, dood me, 

doe het nu. Later zeg ik nee. 
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Marcus 14: 43-46, 15: 1-14 

 

Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de twaalf, in gezelschap 

van een met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hogepriesters, 

schriftgeleerden en oudsten was gestuurd. Met hen had zijn verrader een teken 

afgesproken. Hij had gezegd: ‘Degene die ik kus, die is het. Neem hem gevangen en 

voer hem weg onder strenge bewaking.’ Toen hij eraan kwam, liep hij recht op Jezus af, 

zei: ‘Rabbi!’ en kuste hem. Ze grepen hem vast en namen hem gevangen. 

’s Ochtends in alle vroegte kwamen de hogepriesters, de oudsten en de schriftgeleerden 

en het hele Sanhedrin in vergadering bijeen. Na Jezus geboeid te hebben, brachten ze 

hem weg en leverden hem over aan Pilatus. Pilatus vroeg hem: ‘Bent u de koning van 

de Joden?’ Hij antwoordde: ‘U zegt het.’ De hogepriesters brachten allerlei 

beschuldigingen tegen hem in. Pilatus vroeg hem toen: ‘Waarom antwoordt u niet? U 

hoort toch waar ze u allemaal van beschuldigen?’ Maar Jezus zei helemaal niets meer, 

tot verwondering van Pilatus. Pilatus had de gewoonte om op elk pesachfeest één 

gevangene vrij te laten op verzoek van het volk. Op dat moment zat er een zekere 

Barabbas gevangen, samen met de andere opstandelingen die tijdens het oproer hadden 

gemoord. Een grote groep mensen trok naar Pilatus en begon hem te vragen om ook nu 

te doen wat zijn gewoonte was. Pilatus vroeg hun: ‘Wilt u dat ik de koning van de 

Joden vrijlaat?’ Want hij begreep wel dat de hogepriesters hem uit afgunst hadden 

uitgeleverd. Maar de hogepriesters hitsten de menigte op om te zeggen dat hij Barabbas 

moest vrijlaten. Toen zei Pilatus tegen hen: ‘Wat wilt u dan dat ik doe met die man die 

u de koning van de Joden noemt?’ En ze begonnen weer te schreeuwen. ‘Kruisig hem!’ 

riepen ze. Pilatus vroeg: ‘Wat heeft hij dan misdaan?’ Maar ze schreeuwden nog 

harder: ‘Kruisig hem!’ 

 

 

♫ Pilates Dream 

 

I dreamed I met a Galilean, 

a most amazing man. 

He had that look  

you very rarely find, 

the haunting, hunted kind. 

I asked him to say  

what had happened. 

Ik droom, ik zie een Galliër 

een wonderlijke man. 

Die blik van hem 

zo ken ik er niet een 

hij keek dwars door me heen. 

Ik vraag hem 

vertel waar het fout ging 
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How it all began. 

I asked again, 

he never said a word. 

As if he hadn't heard 

 

weet je dat niet meer. 

Ik vraag het weer 

Hij zegt geen enkel woord 

alsof hij mij niet hoort. 

And next the room was full 

of wild and angry men. 

They seemed to hate this man. 

They fell on him and then 

they disappeared again. 

 

En dan een kamer vol 

van woede en van haat 

voor hem die stil staat. 

Ze grijpen hem en ik 

ik vang zijn laatste blik. 

Then I saw thousands of  

millions crying for this man. 

And then I heard them  

mentioning my name 

and leaving me the blame. 

Dan zie ik zoveel miljoenen 

huilen om die man. 

Nu schreeuwen ze 

en wijzen ze naar mij 

zijn moordenaar ben jij. 

 

 

Lucas 23: 32-34, 44-49 

 

Samen met Jezus werden nog twee anderen, beiden misdadigers, weggeleid om 

terechtgesteld te worden. Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij 

gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander 

links. Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’  

Rond het middaguur werd het donker in het hele land doordat de zon verduisterde. De 

duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel 

doormidden. En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ 

Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. De centurio zag wat er gebeurd 

was en loofde God met de woorden: ‘Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige!’ De 

mensen die voor het schouwspel samengekomen waren en de gebeurtenissen hadden 

gadegeslagen, keerden terug naar huis, terwijl ze zich op de borst sloegen. Alle mensen 

die Jezus gekend hadden waren op een afstand blijven staan, ook de vrouwen die hem 

vanuit Galilea gevolgd waren en alles hadden zien gebeuren. 
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♫ Could we start again 
 

I've been living to see you.  

Dying to see you, but it shouldn't 

be like this. This was unexpected,  

what do I do now?  

Could we start again please? Could 

we start again please? 

 

I've been very hopeful, so far.  

Now for the first time, I think we're 

going wrong. Hurry up and tell 

me, this is all a dream.  

Oh could we start again please? 

Could we start again please? 

 

Ik leefde om je te zien. Wilde je zo graag 

zien, maar het zou niet zo moeten zijn. 

Dit was onverwacht.  

Wat moet ik nu doen?  

Zouden we opnieuw kunnen beginnen 

alsjeblieft. 

 

Ik ben tot nu toe zo hoopvol geweest. 

Nu zie ik het voor het eerst somber in. 

Schiet op en zeg me dat dit een droom 

is.  

Oh, zouden we alsjeblieft opnieuw 

kunnen beginnen. 

I think you've made your point 

now. You've even gone a bit too far 

to get your message home.  

Before it gets too frightening, we 

ought to call a halt.  

So could we start again please?  

Could we start again please? 
 

I've been living to see you.  

Dying to see you, but it shouldn't 

be like this.  This was unexpected. 

What do I do now?  

Could we start again please? 

 

I think you've made your point 

now. You've even gone a bit too far 

to get your message home. Before it 

gets too frightening. We ought to 

call a halt.   

So could we start again please?  

Het is nu wel duidelijk, misschien wel te 

duidelijk.  

 

Laten we het een halt toeroepen voordat 

het te angstaanjagend wordt. 

Dus zouden we alsjeblieft opnieuw 

kunnen beginnen? 

 

Ik heb geleefd om je te zien.  

Hopend je te zien, maar niet zó.  

Dit was onverwacht, wat moet ik nu 

doen? Kunnen we opnieuw beginnen 

alsjeblieft?  

 

Het is nu wel duidelijk, misschien wel te 

duidelijk. laten we het een halt toeroepen 

voordat het te angstaanjagend wordt. 

 

Dus zouden we alsjeblieft opnieuw 

kunnen beginnen?  
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