
 

In 1996, hing gedurende de 40-dagentijd voor in de kerk een 'geloofsdoek' rond het 
thema 'Levengevend water' of ook 'Weg uit de diepte ', Het doek was in die weken een 
aandachtspunt voor meditatie en een bron van inspiratie voor de gemeente. Nog altijd 
heeft het een plaatsje in onze kerkruimte. 
Het doek was gemaakt door een groep vrouwen. Het was een intensief gebeuren om met 
elkaar de teksten te bespreken en te verbeelden. Maar juist daarom, en mede op verzoek 
van ons, wilde een aantal van hen er nog eens aan beginnen. In het najaar van 1997 
kwamen ze bij elkaar: Lyneke Branderhorst, Liesbeth Kromhout, Riet Schultheiss en 
Margreet de Ruyter, om met ds. Plomp over een opzet te pralen.  
Allereerst de vraag: welk thema zullen we kiezen? De schriftlezingen die volgens 'het 
leesrooster aan de orde zouden komen, boden te weinig aanknopingspunten. Ze kozen 
daarom voor een klassiek thema: de zeven kruiswoorden van Jezus die ons uit de 
verschillende evangeliën zijn overgeleverd. Die woorden zijn in de traditie van de kerk 
altijd een bron van meditatie geweest. "Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha 
...”  is een lied rond die zeven woorden waar generaties mee zijn opgegroeid. 
Maar hoe moeten we die woorden verbeelden? Besloten werd dat elk kruiswoord in een 
apart blok aandacht zou krijgen en dat alle blokken samen een kruis zouden vormen. In 
aanwezigheid van ds. Plomp werd iedere keer een woord bemediteerd. Wat roept het op? 
Welke uitleg geven we er aan? En dan, hoe geven we er uitdrukking aan? 
Riet Schultheiss, die onmisbaar was voor de vormgeving, moest helaas wegens ziekte vrij 
snel de groep verlaten. Gelukkig kon Lida Goedendorp haar plaats innemen; ze kon zich 
goed vinden in de lijn die gekozen was.  
Ook Joke Zuyderduyn kwam de groep versterken. Onder hun handen en tijdens hun 
gesprekken kreeg de verbeelding steeds duidelijker vorm.  
Ook dit nieuwe geloofsdoek bleek weer een bron van inspiratie te zijn waardoor we als 
gemeente in deze 40-dagentijd intens betrokken werden bij de weg die Jezus moest gaan. 
Ongetwijfeld zal het een plekje krijgen in de kerk. Toch is besloten dit boekje op het 
paasfeest uit te reiken om er thuis af en toe naar te grijpen en in gedachten bij het kruis te 
staan. Lida Goedendorp heeft van het geheel nog een tekening gemaakt. De teksten die 
tijdens de dienst werden uitgesproken, zijn afgedrukt. Aan het slot geeft ds. Plomp een 
beeldmeditatie over het hele doek. We hopen dat u er blij mee bent. 
 
De Regenboogcommissie 
 



 

 

1. Vader, vergeef het hun,  want zij weten niet wat zij doen." 
 (Lucas 23:34) 
 
Hij is door een van zijn leerlingen verraden, 
overgeleverd van hand tot hand, 
ze hebben Hem aan het kruis geslagen. 
 
Maar het lijkt of de gebeurtenissen niet echt greep op Hem hebben, 
alsof Hij in een andere wereld is. 
Hij spreekt iemand aan die, wij niet zien 
maar die voor Hem zeer nabij en vertrouwd is: 
"Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. " 
 
Wie zijn die 'hun'? 
Ongetwijfeld het volk en zijn leiders. 
En de Romeinse soldaten onder leiding van een hoofdman. 
Toch ook zijn leerlingen die Hem in de steek lieten. 
Ze zijn afgebeeld aan het voet van het kruis 
als een grote maskerade van verwrongen gezichten. 
Alle koppen staan dezelfde kant op, ze zien Hem niet eens, 
verblind lopen ze de voorsten met hun stokken achterna. 
De massa, de schare - angstwekkende krachten komen hier los. 
 
Jezus, Hij ziet ze wel, die gezichten, 
maar Hij kijkt door die maskers heen. 
Daarom is Hij op het geloofsdoek zo verbeeld dat Hij dicht bij hen staat. 
Dichtbij is Hij, met zijn handen, met zijn ogen. 
Hij ziet achter de maskers hun kwetsbaarheid, hun verlorenheid. 
En zo kan Hij hen, zijn vijanden, liefhebben. 
Met zijn ene hand laat Hij hen toe en alles door zich heengaan. 
Met zijn andere hand geeft Hij alles door aan zijn Vader, 
bij wie alleen vergeving is 
en die de mensen kent, dieper dan zij zichzelf kennen. 
 
Jezus zelf vergeeft hier niet. 
Kan Hij het niet opbrengen, vroegen wij ons af? 
Hoeft het misschien ook niet? 
Maar Hij oordeelt ook niet. 
Hij bidt voor de mensen, 
Hij laat ze in de ruimte van zijn Vader. 

Lied: Gezang 395:1,2 



 2. ”Vrouw, zie uw zoon. Zie, uw moeder ." (Johannes 19:26,27) 

 
Op het geloofsdoek zien we de aanvang van het Johannesevangelie: 
"In den beginne was het Woord en het Woord was God ... 
Alle dingen zijn door het Woord geworden ... 
In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; 
en het licht schijnt in de duisternis 
en de duisternis heeft het niet gegrepen ... 
Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond ... " 
 
In Jezus werd het scheppend spreken van God concrete werkelijkheid. 
Maar nu zal Hij sterven. 
Hoe moet het verder met dat Woord, met het Licht? 
Tot op het laatst is dat voor Hem een zorg. 
 
Hij ziet bij het kruis zijn moeder staan 
en de discipel die Hij liefhad, Johannes. 
Zijn moeder is méér dan alleen een moeder: zij is een gelovige. 
Alle woorden die gesproken zijn rondom Jezus, 
alle verhalen die over Hem verteld werden, 
ze bewaarde ze alle, die overwegende in haar hart. 
En in de geliefde leerling ziet Jezus al zijn leerlingen: 
Hij is met hen opgetrokken, 
heeft hen ingewijd in zijn geheimenis, 
heeft aan de maaltijd een verbond met hen gesloten, 
zij zullen als apostelen zijn getuigen zijn. 
 
Zo zien we op het geloofsdoek: 
het gelaat van Jezus, het vleesgeworden Woord Gods; 
het profiel van Maria, beeld van de ontvangende en bewarende kerk; 
het profiel van Johannes, beeld van de getuigende kerk. 
"Vrouw, zie, uw zoon", zegt Hij tot Maria. 
"Zie, uw moeder", zegt Hij tot Johannes. 
In hen en door hen zal zijn Naam door de wereld gaan. 
Tot heil van alle volken. 

Lied: Gezang 316:4,5,6 

  



3. “Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn” (Lucas 23:43) 

 
Drie kruisen staan op Golgotha, 
het kruis van Jezus tussen dat van twee misdadigers. 
Ogenschijnlijk sterven ze dezelfde dood, 
maar in werkelijkheid is er een drieërlei sterven. 
 
Het sterven van de ene misdadiger is vol bitterheid; 
in de nabijheid van Jezus uit zich dat in cynische spot. 
De andere misdadiger laat zich grijpen door de zuiverheid van Jezus: 
hij komt tot inzicht dat zijn veroordeling verdiend is; 
zijn sterven is vol spijt 
en vol verlangen naar een andere wereld dan de zijne, 
de wereld die opgeroepen is door het leven van Jezus. 
"Jezus, gedenk mijner wanneer Gij in uw Koninkrijk komt”. 
En Jezus zei: 
"Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn. " 
 
Dit woord van Jezus vormt het snijpunt van het kruis: 
niet in een vierhoek, want de vierhoek is het symbool van het aardse, 
maar in een cirkel, de volmaakte figuur, symbool van de eeuwigheid. 
We zien paradijs-motieven: helder, levend water, 
en een overvloed aan wijnranken, 
als een verwijzing naar de beker bij de laatste Maaltijd (Luc.22: 18), 
die Jezus met ons nieuw zal drinken in zijn koninkrijk. 
Midden in de cirkel een stralende kroon; 
als we goed kijken, zien we dat het een kroon van huizen is: 
het nieuwe Jeruzalem met straten van goud, 
- de schatten van de menselijke cultuur, gezuiverd en bewaard - 
waar God alles in allen is en ieder mens zich een koningskind weet. 
 
"Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.” 
Het sterven van Jezus krijgt hier het aureool van onoverwinnelijk licht. 
Door de verwerping heen zien we al de verheerlijking. 
Het dode hout brengt nieuw leven voort. 
En wie zich daardoor laat grijpen 
huilt van spijt over de verloren tijd 
en van vreugde over de nieuwe toekomst 
en voelt zich nu al, heden, een koningskind. 

Lied: Gezang 183:4,6 



 

4. “Eli, El, lama sabachthani?” Dat is: “Mijn God, mijn God, 

waarom hebt Gij Mij verlaten" (Matth. 27:46, Marc.15:34) 
 
Nacht in de middag. Zonsverduistering midden op de dag. 
Het licht, teken van Gods zegenende nabijheid, trekt zich terug. 
In het donker hangt Hij nu, ergens tussen hemel en aarde. 
Maar waar is de hemel, waar de aarde? 
Zijn horizon is weggevaagd. 
In de nacht geen stilte, geen rust, maar angst. 
Hij voelt zich niet alleen door mensen verlaten, 
maar nu ook door God, als een vervloekte. 
"Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?" 
Hij is alleen, verloren, al bijna verzwolgen door het duister. 
 
We kijken naar het geloofsdoek. 
Zie Hem daar staan: een klein, breekbaar mens 
tegenover een verscheurde werkelijkheid 
met afgronden van duisternis. 
Wie kan hier bestaan? 
Wat valt hier nog te zeggen, te roepen? 
Woorden uit de psalmen, van een mens in vergelijkbare omstandigheden, 
komen in Hem boven: 
"Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten, 
verre zijnde van mijn verlossing, 
bij de woorden van mijn jammerklacht? 
Mijn God, ik roep des daags en Gij antwoordt niet, 
en des nachts en ik kom niet tot stilte. 
Nochtans zijt Gij de Heilige 
die troont op de lofzangen lsraëls. 
Op U hebben onze vaderen vertrouwd." (Psalm 22:2-5) 
 
Al heeft Hij ons verlaten, Hij zal ons toch niet vergeten? 
Al zwijgt Hij, Hij zal ons toch wel horen? 

Lied: Psalm 22: 1 

  



5. “Mij dorst.” (Johannes 19:28) 

 
Toen Jezus alles gegeven had 
en wist dat alles volbracht was, 
was Hij ook totaal op, leeg 
"Mij dorst", hoorde men Hem zeggen. 
Ook dit woord kwam uit een ver verleden, uit de psalmen, 
en lag in Hem te wachten om te worden uitgesproken. 
“Als een hinde die naar waterbeken smacht, 
zo smacht mijn ziel naar U, O God. 
Mijn ziel dorst naar God, 
naar de levende God. " (Ps.42:2v) 
"O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, 
mijn ziel dorst naar U, 
mijn vlees smacht naar U, 
in een dor en dorstig land, zonder water ." (Ps. 63:2) 
 
De roep 'Mij dorst' is meer dan de vraag om een slok water, 
het is de roep van een mens die smacht naar de levende God. 
Hij die tijdens zijn leven een fontein van levend water was, 
die het godsverlangen van zoveel mensen heeft vervuld, 
hun levensdorst gelest, 
Hij moet nu ervaren dat de bron is verdroogd, 
dat God ver weg is. 
 
We kijken naar het geloofsdoek. 
We horen daarin de woorden van Psalm 22 (vs.15,16) 
“Als water ben ik uitgestort 
en al mijn beenderen zijn ontwricht; 
mijn hart is geworden als was. 
het is gesmolten in mijn binnenste; 
verdroogd als een scherf is mijn kracht, 
mijn tong kleeft aan mijn gehemelte; 
in het slof des doods legt Gij mij neer. " 
 
Golgotha, schedelplaats, stof des doods. 
Maar hoort Hij het goed in de psalm? 
Is het God die Hem daar neerlegt? 
Dan zal het geknakte riet niet worden verbroken (Jes.42:3). 

Lied: Psalm 22:6 



  

6. "Het is volbracht!" (Johannes 19:30) 

 
De levensloop van Jezus is ten einde, zijn taak volbracht. 
Zo voelt Hij dat, vlak voor dit vreselijke sterven, 
als man in de leeftijd van ongeveer 33 jaar. 
Ooit was die levenstaak begonnen bij zijn doop in de Jordaan, 
toen een duif op Hem daalde en een Stem Hem riep. 
Vol van Gods Geest en Woord was Hij toen. 
Zo trad Hij de mensen tegemoet in stad en land. 
Een spoor van leven heeft Hij achtergelaten, 
alles gegeven, alles verdragen. 
En nu staat Hij voor het laatste, 
waar elk mensenleven voor komt te staan. 
 
We kijken naar het geloofsdoek. 
We zien twee rotsen. 
De ene rots is God, als een steilte, een klaagmuur, een stilte. 
De andere is de mensheid, ongenaakbaar, onbereikbaar. 
Daartussen een kloof, een scheur, 
in de diepte donker water, het water van de dood. 
Alsof Hij weer terug is bij het begin, de doop. 
Hij zal weer kopje ondergaan, 
een sprong in het duister, de leegte, de stilte. 
 
Maar het lijkt of Hij er klaar voor is. 
We horen Hem zeggen: Het is volbracht!" 
Tot wie zegt Hij dat? 
Tot zichzelf, als een laatste bemoediging? 
Tot God, als een laatste geloofsverantwoording? 
Of ook tot ons, als een belofte 
dat Hij een brug zal zijn over het troebele water, 
dat Hij de weg is waar God en mens elkaar omarmen? 
 
Is dat niet verzoening? 

Lied: Gezang 195:1,2,3 

  



7. “Vader. in uw handen beveel ik mijn geest." (Lucas 23:46) 

Stap voor stap, van moment tot moment, 
leefde Jezus uit de woorden van de Schrift. 
Ook nu, vlak voor zijn dood, waren er woorden uit de psalmen: 
"Bij U, HERE, schuil ik, 
laat mij nimmer beschaamd worden ... 
Wees mij tot een beschuttende rots, 
tot een sterke vesting om mij te redden: 
want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting; 
om uws naams wil: leidt mij verder, doe mij voortgaan. 
Gij zult mij trekken uit hel net dat men voor mij had verborgen, 
want Gij zijt mijn veste. 
In uw hand beveel ik mijn geest; 
Gij verlost mij, HERE, getrouwe God. " (Psalm 31:1-6) 
 
Jezus spreekt de HERE aan als zijn 'Vader': 
ondanks alles heeft Hij het oer-vertrouwen in het leven behouden. 
De steile rotsen zijn voor Hem een gelijkenis voor Gods trouw en sterkte. 
 
Hij laat zich vallen. 
 
Op Pasen vieren we hoe de Vader dit gebed verhoord heeft. 
 
We kijken naar het geloofsdoek. 
We zien hoe het water van de dood steeds lichter wordt. 
We zien hoe een duif vanuit de afgrond het licht tegemoet vliegt. 
Bij zijn doop was de Geest als een duif op Hem neergedaald, 
Gods Geest en zijn geest werden één. 
Sindsdien is Gods Geest nooit meer los te denken van zijn Naam. 
Nu vliegt de duif weer terug naar zijn oorsprong. 
De Vader trekt hem, wacht op hem met open handen. 
De handen van God zijn zegenende handen, 
waarin de naam van Jezus en onze namen geschreven staan. 
Zijn handelingen schenken licht en leven. 
 
We kijken en zien hoe het licht schijnt over het verloren leven, 
over de godverlatenen en dorstigen, 
als het diepste geheimenis van hun leven. 
"Zalig die hongeren en dorsten ... 
Zalig zijl gij, wanneer men u smaadt en vervolgt .. "(Mt.5:6,11) 

Lied: Psalm 31:3,4 



Een beeldmeditatie 

Het kruis is opgebouwd uit de zeven kruiswoorden, die ons uit de evangeliën 
zijn overgeleverd. Alle vier de evangelisten vertellen het verhaal van 
het lijden en sterven van Jezus anders. De roep over de godverlatenheid 
vinden we alleen bij Marcus en Matteüs. Lucas en Johannes vermelden 
elk drie andere woorden. Al die woorden moeten in hun verband gelezen 
worden. Door ze samen te nemen, zoals wij dat met het geloofsdoek 
gedaan hebben, worden ze uit hun verband gerukt. Maar toch, als je ze zo 
samen ziet, vormen ze geen losse verzameling maar een eenheid. Zo laat 
ik mijn blik nu gaan over, het geheel. 
 
Het eerste dat opvalt is de kleur. Rood, de kleur van vlees en bloed. 
Anders dan blauw, de kleur van de geest, van de hemel. Rood, een 
weerbarstige kleur, als het leven zelf, confronterend, je kunt er niet 
omheen. 
 
De kruisvorm: een horizontale en verticale lijn. 
De twee horizontale lijnen verbeelden de ellende van ons bestaan. 
Op de onderste lijn de maskerade: de verwrongen gezichten van haat, 
agressie, angst. Aan de maskers zie ik handvaten, alsof ze de maskers 
zomaar kunnen afzetten en een einde maken aan die boze droom. Maar 
kunnen ze dat? Mensen worden genadeloos gemanipuleerd. Welke hand, 
welke macht zit daarachter? 
En dan de bovenste lijn, de dwarsbalk van het kruis: dat aangrijpende 
beeld van die breekbare mens voor een immense duisternis; en die schedel, 
een leven aan scherven, het geknakte riet in het 'stof des doods'. 
Die twee horizontale lijnen hebben met elkaar te maken. Ik voel hoe de 
maskerade als het ware de ruimte vult met haat en angst en slachtoffers 
moet maken. ' 
 
Die horizontale lijnen worden doorkruist door een verticale lijn. De 
beweging van die lijn is naar boven gericht. Dat is kenmerkend voor de 
40-dagentijd. In de adventstijd is het precies andersom, dan is de beweging 
naar beneden: uit hoge hemel daalt Hij neer, de Heer die een knecht, 
het Woord dat vlees is geworden. Zo was Hij onder ons, één van ons. 
Maar nu, aan het eind, is er die beweging naar boven. Het gaat om 'verheerlijking', 
lazen we op een zondag uit Johannes (hfdst.17). 
Daarom is de eerste indruk die het doek als geheel op je maakt niet 
somber of negatief. Integendeel. Sytze de Vries heeft een boekje over de 
zeven kruiswoorden geschreven (Meinema, Zoetermeer 1997) dat hij de 
titel gaf: Bloeiend hout. Zo beleef ik dit kruis. 

 
Ik kijk naar die verticale lijn. Het valt onmiddellijk op dat Jezus niet aan 
het kruis hangt, maar tussen de mensen staat. "Kom van het kruis af als je 
de Christus bent" riepen de mensen. Hier is Hij van het kruis afgekomen, 
juist om te laten zien dat Hij aan het kruis solidair was met het lijden van 
de wereld. Zo hoog aan het kruis lijkt Hij aan ons onttrokken. "Hij is zo 
dichtbij mij gekomen", zei een van de vrouwen die het doek maakten. Het 
waren vrouwen die Jezus tot het eind nabij waren en op Paasmorgen het 
graf bezochten. 
 
Het valt op dat in de eerste drie woorden Jezus anderen betrekt, alsof Hij 
de mensen wil meenemen in die beweging naar boven: de ruimte van de 
vergeving, van eeuwig leven in het Woord ("Dit nu is het eeuwige leven 
dat zij U kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die Gij 
gezonden hebt." - Joh.17:3), het zicht op bet paradijs. Verder dan het  
derde kruiswoord komen we niet. 
In de overige vier woorden vertolkt Jezus zijn eigen nood en geloof. 
Daarin kunnen en hoeven we Hem niet te volgen. Zijn weg door de 
onpeilbare diepten van godverlatenheid en dood, die Hij in alle bewustheid  
moest ondergaan. Zijn 'geest' die daar doorheen brak en nu leeft aan de 
andere kant van de dood, voorbij onze horizon. Het is voldoende dat we 
weet hebben van die weg. Zo leren we anders, 'van bovenaf’, te kijken. 
Van beneden gezien is de werkelijkheid van duisternis en dood ondoor- 
dringbaar. Maar we weten van verborgen licht dat over die werkelijkheid 
schijnt en eens deze wereld herschept tot een bloeiende wijngaard. 
 
Het kruis op het geloofsdoek heeft de vorm van een Keltisch kruis. Ik zag 
ze in Schotland, hoog in het landschap, als een wereldas, een levensboom 
die aarde en hemel verbindt. Centraal is de cirkel, symbool van de levende 
God uit wie, door wie en tot wie alles is; als een aureool dat zijn licht 
werpt in alle richtingen van tijd en ruimte; als onze oriëntatie in schepping 
en geschiedenis. 

Henk Plomp 


