
 

 

De Rode Lantaarn 
 

1.EXT. BRUG – DAG 

Beth staat naast een grote steen en leunt tegen de 

brugleuning. Haar trolley met brochures staat midden op de 

weg. Ze doet de kroon en muts even af. Veegt de warmte van 

haar voorhoofd en zet de muts weer op met daarop haar kroon. 

Ze begint te prediken en te zingen. Er is verder niemand op de 

brug. 

 

    BETH (predikt) 
Praise the Lord! Prijs de heer! Ik wil niet preken 

hoor, maar luister, hij is onderweg! Geef 
   je leven aan Jezus en je zult beloond en 

    gereinigd worden. 

   Praise the Lord! 
 

Dan begint ze met zingen. 

 

    BETH CONT. 
   Long time ago in Beth-lehem (op het woordje 
    'Beth' legt ze steeds even haar hand op haar 
    borst, als: dat ben ik!)so the holy bible 
   said. Mary's boy child Jezu... 

    
 
Ze wil doorzingen maar ziet dan een vrouw op de brug aankomen, 

ook met een trolley achter zich aan. De vrouw, Susanna (45) 

heeft een diep gegroefd gezicht alsof ze een heel zwaar leven 

heeft geleid. Maar ze heeft een intens blij gezicht. Ze lacht 

en zwaait hartelijk naar Beth. Susanna stopt abrupt en durft  

niet langer dichterbij te komen omdat de dominante Beth met 

een omhoog getrokken wenkbrauw dreigend naar haar kijkt. 

Susanna schikt in en blijft zo'n 5 meter van Beth staan. Ze 

zet haar trolley ook midden op de weg van de brug. 

    
 

    BETH (zingt) 
   Long time ago in Beth- (hand even op 
   borst)lehem, so the holy... 
 

Dan begint Susanna blij van het gezang, nog harder te zingen, 

Beth schrikt zich wild. 
 

    SUSANNA 
   Hosanna, Su-sanna (legt hand ook op de borst bij 
    het noemen van haar naam) Sanna Sanna ho, Sanna 
    hey Sanna, Su-san-na... 
 



Driftig zet Beth in. 

 

    BETH 
   Long time ago in Bethle.... 

 

    SUSANNA 
   Hosanna, Su-sanna, Sanna Sanna Ho... 

 

Beth is woedend en draait zich naar Susanna toe. 

 

     

    BETH (schreeuwt) 
   Zwijg! In naam van Jezus! 

 

Susanna schrikt en houdt gelijk op met zingen. 

Beth kijkt haar arrogant aan en draait zich van haar weg. 

Ineens ziet ze een wandelaar aankomen. Ze schikt haar muts en 

kroon even, pakt een brochure uit haar trolley en haar houten 

kruis. Ondertussen heeft Susanna zich weer herpakt en ziet de 

wandelaar nu ook. Ook zij pakt een brochure en een bijbel. De 

wandelaar nadert Beths trolley en ze houden hem staande. 

 

    BETH 
   Meneer, ik kan u vertellen u bent gered! 

 

    SUSANNA 
   Praise the Lord! 

 


