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Overweging bij de 7 kruiswoorden: 
 

(dia 1) 

 



 
 
1) “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen” 
 
Lezen: Lucas 23: 34: 
 
 Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ 
 
 
Wat zijn iemands laatste woorden?  
We weten allemaal hoe essentieel die kunnen zijn. Op de grens van leven 
en dood. Woorden van afscheid, woorden die nog een eeuwigheid kunnen 
doorklinken. 
 
De laatste woorden die Jezus sprak – aan het kruis – zijn 7 woorden met 
ieder een hele diepe lading. Hartenkreten, heel direct. Vaak ook 
verbonden met of zelfs letterlijk citaten uit het Oude Testament. 
 
Om alle kruiswoorden te horen, moeten we alle vier de evangeliën naast 
elkaar leggen. Iedere evangelist vertelt het verhaal weer anders, maar 
samen gebracht vormen zij een traditie die ons kan helpen om dichterbij 
dan ooit te komen bij Jezus zelf. 
 
De 7 kruiswoorden vormden bron van inspiratie voor menig kunstenaar, 
en zeker ook in de muziek. We horen daar straks een voorbeeld van de 
Duitse componist Schütz. ‘Toen Jezus aan het kruis hing en zijn lichaam 
werd verwond, zelfs in bitter lijden sprak Jezus de zeven woorden, 
overdenk ze in uw hart.’ 
 
Ook voor onszelf kunnen deze laatste woorden van Jezus raken aan ons 
bestaan. Ieder mens weet immers van verlatenheid. Van verlangen naar 
vergeving en van overgave. 
 
Bovendien kan het mediteren op deze woorden van Jezus ons helpen om 
je niet blind te staren op het geweld en het leed alleen. Als je deze 
woorden namelijk tot je neemt, en op jezelf betrekt, kunnen het 
wegwijzers worden voor je geloof en leven. 
 
Dit jaar kijken we met de 7 kruiswoorden naar een kunstwerk van Huub 
Bogaers. Het is al eerder als kaft voor een Stille Week-liturgie gebruikt. 
Ieder woord heeft zijn eigen beeld, en zo komen kruisbeelden en 
kruiswoorden samen in een verhaal met eeuwigheidswaarde. 



 
(dia 2) 

 
“Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen” 

 
Het eerste woord aan het kruis, “Vader, vergeef hun, want ze weten niet 
wat ze doen” valt samen met hoe heel Jezus’ leven was: Leven uit 
vergeving. En tegelijk is het confronterend: Hoe kun je hier nu om 
vergeving vragen? Is Jezus bezorgd, is het zoals het vaker gaat: De echte 
daders gaan hier vrijuit, en het is de ‘gewone man’ die het vuile werk 
moet uitvoeren? 
 
Het eerste kruiswoord begint met ‘Vader’. Het is een gebed, waarbij Jezus 
God intiem als ‘vader’ aanspreekt. Niet Jezus vergeeft, maar God. 
 
Zou je van een vader of moeder die zelf een kind verloren door geweld, 
ook kunnen vragen dat zij vergeven? Of is dat menselijkerwijs teveel 
gevraagd? … 



 
 
Jezus laat ook nu niet los wat zijn diepste wezen tekent: Zijn leven dat als 
leidraad vergeving kende, zal dat ook in het sterven niet kunnen loslaten. 
 
Voor ons kan dit woord ook heel persoonlijk gaan spreken: ‘Vader, vergeef 
mij, want ik weet zo vaak niet wat ik doe’. … 
 
Op het beeld zien we een donkere hand – teken van schuld en ellende – 
omgeven en vergeven door het licht. Een hand die om vergeving vraagt, 
die wordt verlicht door vergeving. Vergeving geeft ruimte, opent de deur 
om ons te richten op vandaag in plaats van gevangen te zitten in gisteren. 
 
Woorden van Jezus aan het kruis – overdenk ze in uw hart. 
 
We luisteren naar: Schütz, ‘Da Jesus an dem Kreuz stund’ (CD) 
 
2) “Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn” 
 

(dia 3) 

 
“Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn”  



 
 
Lezen: Lucas 23: 39-43: 
 

39 Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: ‘Jij 
bent toch de messias? Red jezelf dan en ons erbij!’ 40 Maar de ander 
wees hem terecht met de woorden: ‘Heb jij dan zelfs geen ontzag 
voor God nu je dezelfde straf ondergaat? 41 Wij hebben onze straf 
verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft 
niets onwettigs gedaan.’ 42 En hij zei: ‘Jezus, denk aan mij wanneer 
u in uw koninkrijk komt.’ 43 Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog 
vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’ 

 
Eén van de moordenaars naast Jezus komt tot inkeer en vraagt: ‘Denk 
aan mij wanneer U in uw Koninkrijk komt.’ Hij kan nu alleen nog maar 
hopen op genade.  
 
Luther schreef ooit treffend dat ‘deze struikrover door zijn gebed tot de 
eerste heilige van het Nieuwe Testament wordt.’ 
 
Jezus’ hand – licht op de afbeelding – biedt genade. Het zag er donker uit 
voor de moordenaar, en nu is er toch genade. 
Sterker nog: Jezus geeft veel meer dan wij vragen. Niet straks of eens zul 
je in het Koninkrijk van ooit zijn, maar nu, vandaag nog, zul jij met mij in 
het paradijs zijn. 
 
Zo dadelijk zingen we de woorden en het gebed van de moordenaar mee. 
‘Jesus, remember me’. Wat is eigenlijk onze vraag aan Jezus? Waar 
bidden wij om, hier aan de voet van het kruis?  
 
Jezus’ antwoord zal al onze vragen en al onze zorgen omarmen. ‘Kom 
naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik 
jullie rust geven.’ 
 
Zingen: cantorij, allen kunnen volgen: ‘Jesus remember me’ 
 



3) “Dat is uw zoon (...) Dat is uw moeder” 
 

(dia 4) 

 
“Dat is uw zoon (...) Dat is uw moeder” 

 
 
Lezen: Johannes 19: 26-27 
 

Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie hij 
veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ 27 en daarna 
tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment nam die 
leerling haar bij zich in huis. 
 

De familieband, de band van het bloed is niet automatisch ook de band 
van het Koninkrijk. Jezus stelt in heel zijn leven en ook nu, in zijn sterven, 
een grens aan de vele koninkrijkjes van deze wereld. De band van het Rijk 
van God is echter een andere, en kijkt niet naar ras, kleur of familie. 
 
Het huisgezin van de hemelse Vader omvat velen en omvat allen. Jezus 
geeft ons aan elkaar, als moeder, als zoon. Wij worden steeds weer 
geschonken aan elkaar, zoals gisteren bij de avondmaalsviering nog 
zichtbaar werd. Samen lichaam van de Heer. 



 
 
De band die het bijeenhoudt, is de band van het kruis. We staan hier 
allemaal aan de voet van het kruis, en precies hier ontstaat de kerk, de 
gemeenschap van de Heer. Zijn bloed, zijn leven en sterven, het wordt 
ons bloed, onze bloedband. Ons leven dat door ons allemaal heen 
stroomt. 
 
In de oude vertaling klonk dit kruiswoord nog anders: ‘Vrouw, zie, uw 
zoon’ en ‘Zie, uw moeder.’ We weten allemaal dat ‘zien’ meer is dan 
‘kijken’. Zien is kijken met nieuwe ogen, kijken met de ogen van je hart. 
Kijken in een nieuw verband. 
 
Wij zijn elkaar gegeven. In alle kwetsbaarheid. Als lotgenoten en 
vrienden. Nu als handen en voeten van Jezus zelf. Willen we dat zien en 
daarnaar leven? 
 
Zingen: Tussentijds 156 
 
4) “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?” 
 

(dia 5) 

 

“Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?” 



 
 
Lezen: Marcus 15: 34: 

 
33 Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die 
drie uur aanhield. 34 Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep 
Jezus met luide stem: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’, wat in onze taal 
betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ 35 Toen 
de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hoor, hij 
roept Elia!’ 

 
De kreet van godverlatenheid. Een kreet die Jezus verbindt aan ons als op 
geen andere manier. Maar zelfs in de verlatenheid is Jezus ons toch nabij. 
 
Hoe verlaten kun je als mens je voelen? Verlaten door je medemens, 
verlaten door God. Maar ook nu kan Jezus zich niet van ons vervreemden, 
deelt hij al onze verlatenheid met ons. 
 
Jezus wordt opnieuw niet begrepen, zoals voortdurend in zijn leven, als hij 
dit woord uitspreekt. ‘Roept hij om Elia? Laten we eens kijken of hij 
zichzelf kan redden!’ 
 
Jezus bidt hier de beginwoorden van Psalm 22, die we aan het begin 
samen zongen. Hij kende ze uit zijn hoofd, en het aanheffen van de eerste 
regel is als het zingen van de hele Psalm. 
 
Psalm 22 valt in twee delen uiteen. Het eerste gedeelte is een grote 
klacht, maar in het tweede deel verandert het in een lofgedicht. ‘Een 
nieuw geslacht zal hem dienen en aan de kinderen vertellen van de Heer; 
Hij is een God van daden!’ Zo eindigt de Psalm die Jezus hier als het ware 
in zijn geheel bidt. 
 
De schreeuw naar God verandert dus bij Jezus in een lied van vertrouwen. 
Durven ook wij in onze godverlatenheid, in al ons klagen, in al onze 
vragen, toch op God te blijven vertrouwen? 
 
Als Jezus deze vraag, deze Psalm uitroept naar zijn Vader, dan ook wij. 
 
Zingen: Iona Gloria, 12 
 
 



5) “Ik heb dorst”  
 
  

(dia 6) 

 
“Ik heb dorst” 

 
Lezen: Johannes 19: 28-29: 
 

28 Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel 
in vervulling te laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.’  
29 Er stond daar een vat zure wijn; ze staken er een majoraantak 
met een spons in en brachten die naar zijn mond. 

 
Opnieuw gaat de Schrift open, opnieuw gebruikt Jezus woorden uit de 
traditie. Sterker nog, de evangelist Johannes ziet er zelfs een vervulling 
in. “Ik heb dorst” laat de woorden uit Psalm 69 klinken, gebeden en 
gezongen door David, in tijden van zware nood. ‘Ze mengden gif door 
mijn eten en lesten mijn dorst met azijn.’ 
 
Ook Jezus krijgt een spons met zure wijn, azijn, om te pijn te verlichten. 
Gaf dit hem de kracht om hierna te kunnen roepen: Het is volbracht!? 
 



Dit kruiswoord brengt ons bij onze eigen dorst. Waarnaar dorsten wij, en 
hoe kan deze gelest worden? Naar wie zouden wij gaan? 
 
Het is moeilijk om in het uur van sterven toch vast te blijven houden aan 
de belofte van het levende water dat Jezus ons aanbiedt. Zoals wij water 
nodig hebben om te leven, zo hebben wij ook God nodig om te leven. 
 
De dorst van Jezus, onze eigen dorst. Het brengt ons bij een andere 
Psalm, voor ons allemaal wel bekend. Misschien moeten we die dan maar 
bidden, een roep tot God om onze dorst te lessen, voorgoed.  
 
Gedicht: ‘Ik zal op u wachten’ (Hilda ter Wal) 
 
6) “Het is volbracht!”   
 

(dia 7) 

 
“Het is volbracht” 

 
Lezen: Johannes 19: 30: 

 
30 Nadat Jezus van de zure wijn gedronken had zei hij:  
‘Het is volbracht.’ 



 
Bij Johannes geen luide stem, kreet of schreeuw, maar een stil, bijna 
ademloos ‘Het is volbracht!’ 
 
Daarna buigt Jezus het hoofd, als een kind dat na een laatste zucht het 
moede hoofd neerlegt, de ogen sluit en inslaapt. Onder het wakend oog 
van de vader die er altijd bij blijft. 
 
In het vertrouwen en de overgave in dit kruiswoord kunnen we weer een 
Psalm horen klinken. In Psalm 4 gaat het namelijk over een 
onvoorwaardelijk vertrouwen. Zoals in de berijming van het derde vers 
klinkt:  
 

‘Ik kan gaan slapen zonder zorgen,  
want slapend kom ik bij U thuis. 
Alleen bij U ben ik geborgen. 
Gij doet mij rusten tot de morgen 
en wonen in een veilig huis.’ 

 
Het duister zal dus geen vat krijgen op deze slapende zoon, de nacht zal 
hem niet kunnen overmeesteren! Hij zal, als herboren, weer ontwaken in 
de morgen. We zingen straks:  

‘een sabbat is gekomen: 
eens voor al heeft Hij het juk 
van ons afgenomen.’ 

 
Het is volbracht: er is nu al een einde gekomen aan de nacht. 
 
Jezus volbracht wat zijn taak en opdracht was: God onder de mensen 
brengen, God laten zien, God en mens weer verbinden. Wat hij volbracht, 
zet ons aan hetzelfde te doen, te volbrengen waartoe wij geroepen zijn. 
 
Zingen:  Gezang 195: 1, 4 en 5 



7) “Vader, in uw handen leg ik mijn geest” 
 

(dia 8) 

 

“Vader, in uw handen leg ik mijn geest” 
 
“Vader, in uw handen leg ik mijn geest” 
 
Dit is nu echt Jezus’ allerlaatste woord. Opnieuw een psalmwoord, Psalm 
31, dat we straks ook samen zullen zingen. 
 
Waar de kruiswoorden begonnen met het intieme ‘Vader’, daar eindigen 
ze nu ook mee. Een laatste woord, nu niet meer tot de soldaten, de 
medegekruisigden, de volgelingen of de omstanders gesproken, maar tot 
God. Dit woord is tussen Jezus en God zelf, woorden van totale overgave 
en vertrouwen. 
 
Als het moment daar is, ook voor ons, dan valt alles weg, dan staat er 
niets meer in de weg tussen jou en God. Zoals een liefdevolle vader of 
moeder waaraan je je kunt overgeven. 
 
Vader, zoon en geest komen hier samen. Alsof in een Drievuldigheid nu 
hemel en aarde definitief zijn verbonden met elkaar. 



 
 
Dat is Jezus’ laatste woord. 
Aan wie vertrouwen wij ons toe? 
 

(dia 9) 

 
kunstenaar: Huub Bogaers 2004 

 
 

De 7 kruiswoorden. 
Vergeving. 

Hemelse heerlijkheid. 
Aan elkaar gegeven zijn. 

Verlatenheid, maar toch vertrouwen. 
Dorst naar levend water. 
Volbrengen wat Hij deed. 

Overgave. 



 
 
Wie de 7 kruiswoorden dicht aan zijn hart draagt, zal weten van Gods 
genade en van zijn eeuwigheid. 
 
Lezen: Lucas 23:44-46: 
 

44-45 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.  
46 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.  

 
Doven van de kaars 
 
Stilte 
 
Cantorij: In Manus tuas 
 
 


