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Jezus wordt ter dood veroordeeld 
 
 
Tekening: Anouk van Weert 

 
Ik zal mijn leven altijd verdedigen, 
mijn talenten benoemen, roepen 
dat ik goed ben met mensen, wijzen 
op de schoonheid van wat zichtbaar, 
 
praten over hemel op aarde en zo, 
voor wie het ziet en dat wie leeft 
in goedheid goedheid zal ontvangen, 
complimentjes geven, dat soort dingen. 
 
Maar het kan ook misgaan,  
mijn boodschap kan verkeerd begrepen;  
en als niemand opstaat  
 
om te helpen, maar naar elkaar gaan wijzen  
en hun eigen onschuld wassen, 
zal ik dan breken? 
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Jezus neemt het kruis op zijn schouders 
 
 
Tekening: Manon Spee 

 
Als ik mijn armen opzij doe, 
dan krijg ik vleugels, dan droom ik 
van zweven en leuke dingen, 
van verf en ezels en paarden, 
 
dan leef ik gelukkige dagen 
vol schoonheid en liefde 
in vrijheid en vrolijk, 
een meisje, een engel. 
 
Als ik mijn armen opzij doe, 
dan zie ik ook samenhang, 
geluk en ongeluk, 
 
dan word ik van hout, dan sla ik  
een kruis met mijn lichaam, 
dan neem ik mijn leven in handen. 
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Jezus valt voor de eerste keer onder het kruis 
 
 
Tekening: Lloyd Waarts 

 
Als ik stilsta bij alles 
dat ik beheers, dan zie ik 
hoe goed ik ben en hoeveel 
ik kan: ik speel als een god 
 
op m’n gitaar en ben de ster 
op het veld met een bal, 
ik lach en spring op van geluk 
en zwem in talenten.  
 
Maar ik kan niet anders 
dan mijn toekomst tegemoet; 
ik zal op weg gaan en zien 
 
waar ik tekortschiet, 
mijn menselijkheid verdragen. 
Ik zal lopen en vallen. 
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Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder 
 
 
Tekening: Lotte van Loon 

 
Op een dag ben ik mijn moeder, 
dan doorleef ik hoe haar liefde 
in mij wortelt, hoe mijn jaren 
met de hare zijn verbonden. 
 
Duizend keer gelukkig, duizend 
doden, duizend zorgen 
dieper dan mijn eigen: wie liefheeft  
leeft een dubbel leven. 
 
We nemen steeds het kruis  
van elkaar over: de moeder 
van de dochter,   
 
de dochter van de moeder.  
De droefenis van de ander 
is altijd groter. 
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Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen 
 
 
Tekening: Bram Rossen 

 
Ik kan luisteren, helpen en uitleggen,  
bijstaan, huilen, boos worden, 
sturen, coachen, uitdagen, 
verkennen of voordoen, 
 
wijzen, doceren en straffen,  
aaien of paaien, juichen, 
invullen, meedoen en duwen, 
begrijpen, dragen, verdragen. 
 
Misschien zelfs invoelen,  
het eventjes overnemen, 
verlichting brengen, 
 
maar ik kan jou niet worden, 
ik kan jouw leven niet leven. 
Mijn weg loopt anders. 
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Veronica droogt het aanschijn van Jezus af  
met een zweetdoek 
 
Tekening: Nicole Klein 

 
We worden als enkeling geboren, 
losgebroken druppel, eenzame ziel.    
We helpen elkaar door mee te voelen, 
te luisteren en ons in te leven, 
 
maar ik kan mijn geest nooit 
aan jouw geest verbinden. 
jij kunt niet onder mijn huid, 
niet in mijn hoofd, niet in mijn buik. 
 
Maar we kunnen elkaars spiegel zijn, 
we kunnen door de ogen 
bij elkaar naar binnen kijken; 
 
ik kan je nadoen, je leven herhalen, 
dan blijf je bestaan  
als je er niet meer bent. 
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Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis 
 
 
Tekening: Emile van Weert 

 
De wereld is ondraaglijk groot, 
en we zijn met zo veel.  
Draag ik verantwoordelijkheid 
voor de dingen die verkeerd gaan? 
 
Ben ik verantwoordelijk voor het aards bestaan  
dat geleefd werd voordat ik was geboren?  
En voor het leven na mijn dood? 
Als ik niet verantwoordelijk ben, wie dan wel? 
 
Ik beleef alle dagen die ik leef, 
ik zie alles wat ik zie, elk woord dat ik zeg 
heb ik zelf gezegd en alles wat ik hoor  
 
heb ik inderdaad gehoord. 
Mijn wereld is ondraaglijk klein.  
Ik bezwijk onder het gewicht en val. 
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Jezus troost de wenende vrouwen 
 
 
Tekening: Mark Razenberg 

 
De troostende schoonheid van muziek 
die gehoord of zelfs ongehoord 
door de huid naar binnen klinkt 
om binnenin de geest te strelen. 
 
De kracht van het woord 
dat nagalmt in het geheugen, 
wegsterft en als een zaadje  
in vergetelheid wordt begraven.  
 
Maar dan, onverwacht en onbedacht, 
als het regenwater heeft gestroomd, 
ontkiemen de klanken en worden begrepen. 
 
Je zult huilen, meer dan je lief is. 
De schoonheid van muziek 
zal altijd blijven troosten. 
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Jezus valt voor de derde maal onder het kruis 
 
 
Tekening: Jasper van Vugt 

 
De kunst van het leven is mooi vallen. 
Er is geen ontkomen aan: een keer, 
drie keer, twintig, honderd keer 
maar eentje slechts de laatste.  
 
Strooi confetti als je valt, blaas de toeter, 
denk aan het talent dat je hebt voor opstaan. 
Denk aan winnen, denk aan feesten, 
denk aan de mensen 
 
die om je zullen rouwen,  
die een denkbeeldig  
mausoleum voor je bouwen. 
 
Denk aan de mensen 
die jij zou willen redden 
als ze in diep water waren gevallen. 
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Jezus wordt van zijn klederen beroofd 
 
 
Tekening: Marlou van de Wiel 

 
Mag ik lekker koken voor mezelf 
terwijl er zoveel zonder eten, 
mag ik spelen en rennen 
terwijl er ergens mensen zijn  
 
die het zonder benen moeten redden? 
Mag ik blij zijn met mijn leven 
terwijl er mensen zijn die blind zijn, 
het geluk niet kunnen lezen, doodgaan? 
 
Als mijn lijden zin heeft, dan wil ik,  
dan zal ik. Als geluk zin heeft, 
dan leef ik mijn leven op goed geluk. 
 
Zinloos geluk niet,  
zomaar lijden ook niet,  
geen leven ten koste van anderen. 
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Jezus wordt aan het kruis genageld 
 
 
Tekening: Daan van der Velden 

 
Ik weet wie ik ben, wat ik kan, 
ken mijn talenten, doorzie 
mijn kwaliteiten en wensen 
alsof mijn hoofd van glas, 
 
begrijp hoe mijn weg was, 
wat ik geleerd heb, hoe 
ik gegroeid ben, het punt  
waar ik nu ben bereikt: 
 
zal ik kunnen wat ik kan, 
opgewassen tegen spanning, 
koel blijven, want dit is het moment, 
 
nu moet het gebeuren, 
geen weg meer terug, 
geen weg meer heen. 
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Jezus sterft aan het kruis 
 
Tekening: Wouter Buijs 

 
Te laat. Het gaat niet meer. 
Van het ene moment naar het andere, 
de grens voorbij en onomkeerbaar. 
Het was.  
 
Hoe goed ik dingen deed, kon, 
en dingen die ik niet, of half, 
zou of had en eens, 
het doet er niet meer toe, het was. 
 
Licht is wat er overblijft, 
de zwaartekracht verdwenen. 
Geen plicht meer, opdracht,  
 
geen toekomst om te dragen. 
Bevrijd en los, volkomen samen. 
Is. 
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Het lichaam van Jezus wordt van het kruis gehaald 
 
Tekening: Elisabeth Campfens 

 
Je wordt overgedragen, 
anderen nemen het over. 
Je verandert, je leeft 
met terugwerkende kracht. 
 
Het woord dat je sprak, hoe je keek, 
wat je deed, net even anders: 
het ene gebeurde veel groter 
het andere volledig vergeten. 
 
Een verhuizing.  
In het leven dat je achterlaat 
komen nieuwe bewoners. 
 
Zij dragen de opdracht. 
Dezelfde opdracht, maar anders. 
Ze zullen volbrengen op hun manier. 
 
 
 

 
 


