Hoofdrollen The Passion 2019 onthuld
Jezus en Maria in Dordtste Passion-editie vertolkt door Edwin Jonker en Edsilia Rombley
Edwin Jonker en Edsilia Rombley vervullen dit jaar de rollen van Jezus en Maria in de negende
editie van The Passion. Het muzikale paas-evenement vindt op donderdag 18 april plaats in
Dordrecht. De verteller van The Passion 2019 is Martijn Krabbé. Zangers Lucas Hamming en Paul
Sinha vertolken de rollen van de discipelen Judas en Petrus en acteur Porgy Franssen speelt het
Pilatus-personage. Klaas van Kruistum zal verslag doen van de processie. In de uitzending van Jinek
vanavond zijn alle hoofdrollen voor The Passion onthuld.
Elk jaar wordt een ander aspect van het paasverhaal uitgelicht. Dit jaar is ervoor gekozen om extra
aandacht te besteden aan eenzaamheid onder het thema #jebentnietalleen. Het paasverhaal kent
veel dimensies van eenzaamheid. Het verdriet van Maria die haar kind verliest, Jezus die verraden
wordt door één van zijn vrienden en Petrus die hem ontkent. Met #jebentnietalleen legt The Passion
dit jaar de nadruk op aandacht voor elkaar. Dit sluit aan bij de aandacht in onze samenleving voor
eenzaamheid en de talloze initiatieven om mensen bij elkaar te brengen.
Martijn Krabbé: “We zijn van nature sociale wezens, maar het lijkt wel of menselijk contact steeds
schaarser is en de kwaliteit steeds zeldzamer wordt. Echte eenzaamheid in je leven kan alleen
overwonnen worden als het je toch lukt om je te verbinden met iemand. Dat hoeft niet altijd een
geliefde of familie te zijn, dat kan juist iedereen zijn. Iemand die jou gewoon ziet zoals je bent.”
Meer dan een tv-evenement
The Passion vindt plaats in Dordrecht. Het tv-evenement wordt op Witte Donderdag 18 april live
uitgezonden op NPO 1, NPO Radio 2 en NPO Start. Ook is er dit jaar weer de digitale processie,
waarbij bezoekers van thepassion.nl een persoonlijke boodschap kunnen achterlaten tijdens de liveuitzending. Direct aansluitend op het tv-evenement is er opnieuw Passion Talk: een live
nabeschouwing die dit jaar op NPO 1 Extra, direct na de uitzending, te zien is.
Samenwerking
The Passion is een samenwerking van de omroepen EO en KRO-NCRV en wordt geproduceerd door
Mediawater. Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door Kansfonds, Leger des Heils, Verus
en de Protestantse Kerk Nederland.
The Passion wordt op Witte Donderdag 18 april live uitgezonden om 20.30 uur op NPO 1, NPO Radio
2 en NPO Start.

