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MET HET OOG OP ZIJN 
BEGRAFENIS
COMPLOT TEGEN JEZUS

4   Jezus - Hogepriesters en farizeeën - Kajafas -  Judas

2  Maria - Leerlingen

 In het huis van Simon in Betanië

Jezus Over twee dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. 
Dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd om 
gekruisigd te worden. Mt 26:2

The woman who pours 
perfume on Jesus and 
wipes his feet with her tears

Maria nam een kruikje kostbare, zuivere 
nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde 
ze af met haar haar. Joh 12:3

Judas Waarom is die olie niet voor driehonderd denarie 
verkocht om het geld aan de armen te geven? Joh 12:5

Jezus Laat haar met rust, waarom vallen jullie haar lastig? 
Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen Mc 14:6-9
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zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan 
hen bewijzen wanneer je maar wilt, maar ik zal niet 
altijd bij jullie zijn. Wat ze kon, heeft ze gedaan: ze 
heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met 
het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie: waar 
ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd 
wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden 
wat zij heeft gedaan.

 De vergadering van het Sanhedrin

Hogepriesters
en farizeeën

Wat moeten we doen? Deze man doet veel 
wondertekenen, en als we hem zijn gang laten 
gaan, zal iedereen in hem gaan geloven. Straks 
grijpen de Romeinen in; dan zullen ze onze tempel 
en ons volk vernietigen. Joh 11:47-48

Kajafas Jullie begrijpen het niet! Besef toch dat het in jullie 
eigen belang is dat één man sterft voor het hele 
volk, zodat niet het hele volk verloren gaat. Joh 11:49-50

Hogepriesters
en farizeeën

Maar niet op het feest, want dan komt het volk in 
opstand. Mt 26:5

Judas Wat krijg ik van u als ik hem aan u uitlever? Mt 26:15

Hogepriesters
en farizeeën

Dertig zilverstukken.
Mt 26:15

Judas Ik zal een gunstige gelegenheid zoeken om Jezus 
aan u uit te leveren, zonder dat het volk het zal 
merken. Lc 22:6
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VOORBEREIDING VAN HET 
PAASMAAL
VOETWASSING
LAATSTE AVONDMAAL

5   Jezus - Petrus - Johannes - Heer van het huis - Judas

 Andere leerlingen

 Buiten de stad

Jezus Ga voor ons het pesachmaal bereiden, zodat we het 
kunnen eten. Lc 22:8

Petrus en
Johannes

Waar wilt u dat we het bereiden?
Lc 22:9

Jezus Let op, wanneer jullie de stad in gegaan zijn, zal 
jullie een man tegemoet komen die een kruik water
draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat, 
en zeg tegen de heer van dat huis: “De meester 
vraagt u: ‘Waar is het gastenvertrek waar ik met mijn
leerlingen het pesachmaal kan eten?’” Hij zal jullie 
een grote bovenzaal wijzen die al is ingericht; maak 
het daar klaar. Lc 22:10-12

Petrus en Johannes volgen de man met de kruik tot
aan een huis. Mc 14:16

 In de bovenzaal

Petrus en
Johannes

De meester vraagt u: ‘Waar is het gastenvertrek waar
ik met mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?’ Lc 22:11

Heer van het
huis

Deze grote bovenzaal is ingericht en alles staat 
gereed om het pesachmaal klaar te maken. Hier kan
uw meester samen met zijn apostelen aanliggen 
voor de maaltijd. Mc 14:15
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Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de 
twaalf aan voor de maaltijd. Jezus stond tijdens 
de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg 
een linnen doek om en goot water in een waskom. 
Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen 
en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen 
had. Mt 26:20, Joh 13:4-5

Jesus Washing Peter's Feet 
(Ford Madox Brown, 1852-
56, Tate Gallery, London)

Petrus U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer? Joh 13:6

Jezus Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je 
het wel begrijpen. Joh 13:7

Petrus O nee, míjn voeten zult u niet wassen, nooit! Joh 13:8

Jezus Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen. Joh 13:8

Petrus Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn 
handen en mijn hoofd! Joh 13:9

Jezus Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te 
wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – 
maar niet allemaal. Joh 13:10
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Jezus doet zijn bovenkleed aan en gaat weer naar 
zijn plaats. Joh 13:12

Jezus Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Jullie zeggen 
altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, 
want dat ben ik ook. Als ik, jullie Heer en jullie 
meester, je voeten gewassen heb, moet je ook 
elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld 
gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten 
jullie ook doen. Waarachtig, ik verzeker jullie: een 
slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant 
niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn 
als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar 
handelt. Joh 13:12-17

Jezus Ik doel niet op jullie allemaal: ik weet wie ik heb 
uitgekozen. Wat in de Schrift staat zal in vervulling 
gaan: “Hij die at van mijn brood heeft zich tegen mij
gekeerd.” Ik zeg het jullie nu al, voor het gaat 
gebeuren; wanneer het dan gebeurt, zullen jullie 
geloven dat ik het ben. Ik verzeker jullie: wie 
iemand ontvangt die door mij gezonden is, 
ontvangt mij, en wie mij ontvangt, ontvangt hem 
die mij gezonden heeft. Waarachtig, ik verzeker 
jullie: een van jullie zal mij verraden. Joh 13:18-21

Leerlingen
samen

Ik ben het toch niet?
Mc 14:19

Petrus Johannes, vraag Jezus wie hij bedoelt... Joh 13:24

Johannes Wie, Heer? Joh 13:25

Jezus Hij die samen met mij zijn brood in de kom doopt, 
die zal mij uitleveren. De Mensenzoon zal heengaan
zoals over hem geschreven staat, maar wee de mens
door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het 
zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was. Mt 26:23-24

Judas Ik ben het toch niet, rabbi? Mt 26:25

Jezus Jij zegt het. Doe maar meteen wat je van plan bent. Mt 26:25, Joh 13:27

Judas neemt het brood aan en gaat meteen weg. 
Het is nacht. Joh 13:30
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Jezus Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met 
jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. 
Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten
voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het 
koninkrijk van God. Lc 22:15-16

Jezus neemt een brood

Jezus Gezegend zijt Gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw 
milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan U
dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van 
onze handen. Offertorium

Jezus breekt het brood en geeft de leerlingen ervan.

Jezus Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. 
Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken. Lc 22:19

Jezus neemt een beker.

Jezus Gezegend zijt Gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw 
milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan U 
dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk 
van onze handen. Offertorium

Jezus geeft hun de beker.

Jezus Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van 
het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot 
vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf vandaag 
zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok 
drinken tot de dag komt dat ik er met jullie 
opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn 
Vader.’ Mt 26:27-29

Leerlingen
samen

Gezegend zijt Gij God, Heer van al wat leeft., die in 
zijn goedheid de hele wereld voedt met genade, 
liefde en barmhartigheid. Hij geeft voedsel aan alles
wat leeft - zijn liefde kent geen grenzen. Ps 136:25
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ZE ZULLEN ALLEMAAL 
TEN VAL KOMEN
IN GETSEMANE
ARRESTATIE VAN JEZUS

3   Jezus - Petrus - Judas

 Jakobus - Johannes - andere leerlingen - de bende 
van de hogepriesters - Malchus

 Onderweg naar de Olijfberg

Jezus Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want 
er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de 
schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven 
worden.” Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, 
zal ik jullie voorgaan naar Galilea Mt 26:31-32

Petrus Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit! Mt 26:33

Jezus Ik verzeker je: juist jij zult me vannacht, nog voor 
de haan tweemaal gekraaid heeft, driemaal 
verloochenen. Mc 14:30

Petrus Heer, ik ben zelfs bereid om met u de gevangenis in
te gaan en te sterven. Lc 22:33

Jezus Toen ik jullie uitzond zonder geldbuidel, reistas en 
sandalen, kwamen jullie toen iets tekort? Lc 22:35

Leerlingen Niets Lc 22:35

Jezus Maar wie nu een geldbuidel heeft, moet die 
meenemen, evenals zijn reistas, en wie er geen 
heeft moet zijn mantel verkopen en zich een zwaard
aanschaffen. Want ik zeg jullie: wat geschreven staat,
moet in mij tot vervulling komen, namelijk: “Hij 
werd gerekend tot de wettelozen.” Inderdaad, nu 
wordt voltrokken wat over mij gezegd is. Lc 22:36-37

Leerlingen Kijk Heer, hier zijn twee zwaarden. Lc 22:38

Jezus Genoeg hierover! Lc 22:38
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Jezus Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden. Bid dat 
jullie niet in beproeving komen. Mt 26:36, Lc 22:4

Jezus neemt Petrus en Jakobus en Johannes met 
zich mee. Mc 14:33

The Agony in the Garden 
(Paul Gauguin, 1889, 
Norton Gallery, Palm 
Beach, Florida, USA)

 Verderop in de hof van Olijven

Jezus Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij 
waken. Mt 26:38

Hij loopt nog een stukje verder, knielt en bidt diep 
voorovergebogen. Mt 26:39

Jezus Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze 
beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik 
wil, maar wat u wilt. Mc 14:36

Jezus loopt terug en ziet dat zijn leerlingen liggen 
te slapen. Mc 14:37

Jezus Simon, slaap je? Kon je niet één uur waken? Blijf 
wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; 
de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Mc 14:37-38
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Weer gaat Jezus weg om te bidden. Mc 14:39

Jezus Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, 
laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor
ben ik juist gekomen. Joh 12:27

Jezus komt terug en ziet dat ze weer slapen, want 
ze zijn door vermoeidheid overmand. Hij laat hen 
achter en loopt opnieuw wat verder. Mt 26:43-44

The Agony in the Garden 
(Andrea Mantegna, c. 
1455 , National Gallery, 
London)

Jezus Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij
voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan 
gebeuren zoals u het wilt. Mt 25:42

Jezus voegt zich weer bij de leerlingen. Mt 26:45

Jezus Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? 
En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de 
Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. Sta 
op, laten we gaan; kijk, hij die mij uitlevert, is al 
vlakbij. Mt 26:45-46
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Judas komt eraan in gezelschap van een met 
zwaarden en knuppels bewapende bende, die door
de hogepriesters, schriftgeleerden en oudsten was 
gestuurd. Mc 14:43

Judas Degene die ik kus, die is het. Neem hem gevangen 
en voer hem weg onder strenge bewaking. Mc 14:44

Betrayed with a kiss (Jean 
Bourdichon, 1500)
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Judas Gegroet, rabbi! Mt 26:49

Jezus Judas, lever je de Mensenzoon uit met een kus? Lc 22:48

Ze grijpen hem vast en nemen hem gevangen. Mc 14:46

Petrus Heer, zullen we er met het zwaard op los slaan? Lc 22:49

Daarop trekt Simon Petrus het zwaard dat hij bij 
zich had, haalt uit naar de slaaf van de 
hogepriester en slaagt hem zijn rechteroor af; 
Malchus heet die slaaf. Joh 18:10

Jezus Houd daarmee op. Zo is het genoeg! Lc 22:51

Jezus raakt het oor aan en geneest de man. Lc 22:51

Jezus Steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar 
het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. 
Weet je niet dat ik mijn Vader maar te hulp hoef te 
roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan 
twaalf legioenen engelen ter beschikking zou 
stellen? Maar hoe zouden dan de Schriften in 
vervulling gaan, waar staat dat het zo moet 
gebeuren? Mt 26:52-54

Jezus Als tegen een misdadiger bent u uitgetrokken met 
zwaarden en knuppels? Dagelijks was ik bij u in de 
tempel, en toen hebt u geen vinger naar me 
uitgestoken, maar dit is uw uur, het uur van de 
macht van de duisternis. Lc 22:52-53

Allen laten hem in de steek en vluchten weg. De 
soldaten met hun tribuun en de Joodse 
gerechtsdienaars grijpen Jezus en boeien hem. Mc 14:50, Joh 18:12

11



VERLOOCHENING DOOR 
PETRUS
VERHOOR DOOR DE 
HOGEPRIESTER

7   Dienstmeisje - Petrus - Slaaf - Omstaander - Valse 
getuige - Annas - Jezus

 Meer omstaanders

 Op de binnenplaats van het huis van de 
hogepriester Annas

Het is nog nacht. Petrus volgt hen op een afstand. 
Op de binnenplaats van het huis van de 
hogepriester steken een vuur aan en gaan 
eromheen zitten; Petrus voegt zich bij hen. Lc 22:54-55

Peter’s Denial ( Michael D. 
O’Brien, 2005, Private 
collection, © Michael D. 
O’Brien)
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Een
dienstmeisje

Jij was ook bij die Jezus van Nazaret!
Mc 14:67

Petrus Ik weet niet waar je het over hebt, ik begrijp echt 
niet wat je bedoelt Mc 14:68

Er kraait een haan. Mc 14:68

Een slaaf Maar ik heb toch gezien dat je bij hem was in de 
olijfgaard? Joh 18:26

Petrus Ik ken hem niet eens!’ Lc 22:57

Omstaanders Jij bent wel degelijk een van hen, trouwens, je 
accent verraadt je. Mt 26:73

Petrus Ik ken die man over wie jullie het hebben niet! Mc 14:71

Meteen kraait de haan een tweede keer. Jezus 
draait zich om en kijkt Petrus aan. Petrus gaat 
naar buiten en huilt bitter. Mc 14:72, Lc 22:61-62

 In het huis van de hogepriester Annas

De hogepriesters en het hele Sanhedrin proberen 
iemand een getuigenverklaring tegen Jezus te laten
afleggen op grond waarvan ze hem ter dood 
kunnen veroordelen. Mc 14:55

Getuige We hebben hem horen zeggen: “Ik zal die door 
mensenhanden gemaakte tempel afbreken en in 
drie dagen een andere opbouwen die niet door 
mensenhanden gemaakt is.” Mc 14:58

Annas Waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze 
getuigen zeggen? Mc 14:60

Jezus Ik heb in het openbaar tot de wereld gesproken. Ik 
heb steeds onderricht gegeven op plaatsen waar de 
Joden bij elkaar komen, in synagogen en in de 
tempel, en nooit heb ik iets in het geheim gezegd. 
Waarom ondervraagt u mij? Vraag het toch aan de 
mensen die mij gehoord hebben, zij weten wat ik 
gezegd heb. Joh 18:20-21
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Annas Ik bezweer u bij de levende God, zeg ons of u de 
messias bent, de Zoon van God. Mt 26:63

Jezus Als ik het u zeg, gelooft u mij toch niet. En als ik 
een vraag stel, antwoordt u toch niet. Maar vanaf nu
zal de Mensenzoon gezeten zijn aan de rechterhand
van de Almachtige. Lc 22:67-69

Allen U bent dus de Zoon van God? Lc 22:70

Jezus U zegt dat ik het ben. Lc 22:70

Annas scheurt zijn kleren. Mt 26:65

Annas Hij heeft God gelasterd! Waarvoor hebben we nog 
getuigen nodig? Nu hebt u met eigen oren gehoord 
hoe hij God lastert. Wat denkt u? Mt 26:65-66

Omstaanders Hij is schuldig en verdient de doodstraf! Mt 26:66

Ze blinddoeken Jezus en slaan hem in het gezicht. Mc 14:65

Omstaanders Profeteer dan maar eens voor ons, messias, wie is 
het die je geslagen heeft? Mt 26:68

Jesus in the house of the 
High Priest (Ken Duncan 
and Philippe Antonello, 
2004, The Passion of the 
Christ, © Icon Distribution,
INC)
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VOOR PILATUS
BESPOTTING EN 
KRUISIGING

6   Pilatus - Hogepriesters - Jezus - Joden - Soldaten - 
Pilatus' vrouw

 Meer Joden en soldaten - Simon van Cyrene

 Voor het pretorium

De volgende ochtend vroeg nemen alle 
hogepriesters met de oudsten van het volk het 
besluit Jezus ter dood te brengen. Ze staan allen op
en leiden hem voor aan Pilatus. Mt 27:1, Lc 23:1

Pilatus Waarvan beschuldigt u deze man? Joh 18:29

Hogepriesters We hebben vastgesteld dat deze man ons volk van 
het rechte pad afbrengt en de mensen ervan 
weerhoudt belastingen aan de keizer te betalen en 
dat hij van zichzelf zegt de messiaanse koning te 
zijn. Lc 23:2

Pilatus Waarom antwoordt u niet? U hoort toch waar ze u 
allemaal van beschuldigen? Mc 15:4

Jezus zegt niets, tot verwondering van Pilatus. Mc 15:5

Pilatus Neem hem dan mee, en veroordeel hem volgens uw
eigen wet. Joh 18:31

Hogepriesters Wij hebben het recht niet om iemand ter dood te 
brengen. Joh 18:31

Pilatus gaat het pretorium weer in. Hij laat Jezus 
bij zicht komen. Joh 18:33

 In het pretorium

Pilatus Bent u de koning van de Joden? Lc 23:3

Jezus Vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit over mij
gezegd? Joh 18:34
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Pilatus Ik ben toch geen Jood. Uw volk en uw 
hogepriesters hebben u aan mij uitgeleverd – wat 
hebt u gedaan? Joh 18:35

Jezus Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als 
mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden 
mijn dienaren wel gevochten hebben om te 
voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. 
Maar mijn koninkrijk is niet van hier. Joh 18:36

Pilatus U bent dus koning? Joh 18:37

Kruiswegstatie 2 (Carel 
Bruens, 2004, Kerk te 's 
Gravensande, © Carel 
Bruens)

Jezus U zegt dat ik koning ben. Ik ben geboren en naar de
wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, 
en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar 
wat ik zeg. Joh 18:37

Pilatus Maar wat is waarheid? Joh 18:38

Pilatus gaat weer naar de Joden buiten. Joh 18:38
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 Voor het pretorium

Pilatus Ik vind niets waaraan deze man schuldig is. Lc 23:4

Hogepriesters In heel Judea ruit hij met zijn onderricht het volk 
op, van Galilea tot hier! Lc 23:5

Pilatus U komt uit Galilea? Dan valt u onder de 
bevoegdheid van landvoogd Herodes! Lc 23:6

 In het paleis van Herodes

Herodes is blij Jezus te zien omdat hij al veel over 
hem heeft horen vertellen. Hij ondervraagt Jezus 
en hoopt dat Hij een wonder zou doen. Omdat 
Jezus zwijgt en de hogepriesters en schriftgeleerden 
Hem blijven beschuldigen, beginnen Herodes' 
soldaten Hem te bespotten en met een 
pronkgewaad om sturen ze Hem terug naar 
Pilatus. Lc 23:8-11

 Voor het pretorium

Pilatus U hebt die man voor mij gebracht als iemand die 
het volk van het rechte pad afbrengt, maar u weet 
dat ik hem, toen ik hem in uw bijzijn verhoorde, 
aan geen van de zaken waarvan u hem beticht 
schuldig heb bevonden. En Herodes evenmin, hij 
heeft hem immers naar ons teruggestuurd; hij heeft 
niets gedaan waarop de doodstraf staat. Dus zal ik 
hem vrijlaten, nadat ik hem heb laten geselen. Het 
is bij u gebruikelijk dat ik met Pesach iemand 
vrijlaat. Wie wilt u dat ik vrijlaat, Jezus Barabbas of 
Jezus die de messias wordt genoemd?

Lc 23:14-16, Joh 18:39, Mt 
27:17

Joden Hem niet, maar Barabbas! Joh 18:40

Pilatus Wat wilt u dan dat ik doe met die man die u de 
koning van de Joden noemt? Mc 15:12

Joden Kruisig hem! Mc 15:13

Pilatus Wat voor kwaad heeft die man dan gedaan? Ik heb 
niets gevonden waarvoor hij de doodstraf verdient. 
Dus zal ik hem vrijlaten, nadat ik hem heb laten Lc 23:22
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geselen.

Joden Aan het kruis met hem! Mt 27:23

 In het pretorium

Pilatus' soldaten geselen Jezus. Ze vlechten een 
kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd 
en doen hem een purperen mantel aan. Joh 19:1

Soldaten Leve de koning van de Joden! Joh 19:3

Jesus Mocked by Soldiers 
(Edouard Manet, 1865, Art 
Institute, Chicago)
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 Voor het pretorium

Pilatus Ik zal hem hier buiten aan u tonen om u duidelijk 
te maken dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld 
heb gevonden. Joh 19:4

Jezus komt naar buiten, met de doornenkroon op 
en de purperen mantel aan. Joh 19:5

Pilatus Hier is hij, de mens. Joh 19:5

Hogepriesters Kruisig hem, kruisig hem! Joh 19:6

Pilatus Neem hem dan maar mee en kruisig hem zelf, want 
ik zie niet waaraan hij schuldig is. Joh 19:6

Hogepriesters Wij hebben een wet die zegt dat hij moet sterven, 
omdat hij zich de Zoon van God heeft genoemd. Joh 19:7

Pilatus gaat het pretorium weer binnen, met Jezus. Joh 19:9

 In het pretorium

Pilatus Waar komt u vandaan? Joh 19:9

Jezus geeft geen antwoord Joh 19:9

Pilatus Waarom zegt u niets tegen mij? Weet u dan niet dat 
ik de macht heb om u vrij te laten of u te kruisigen? Joh 19:10

Jezus De enige macht die u over mij hebt, is u van boven 
gegeven. Daarom draagt degene die mij aan u 
uitgeleverd heeft de meeste schuld. Joh 19:11

Pilatus' vrouw Laat je niet in met die rechtvaardige! Om hem heb 
ik namelijk vannacht in een droom veel moeten 
doorstaan. Mt 27:19

 Voor het pretorium

Pilatus laat water brengen en wast ten overstaan 
van de menigte zijn handen. Mt 27:24

Pilatus Ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie Mt 27:24
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het zelf maar op te lossen.

Hogepriesters Laat zijn bloed óns dan maar worden aangerekend, 
en onze kinderen! Als u die man vrijlaat bent u geen
vriend van de keizer, want iedereen die zichzelf tot 
koning uitroept pleegt verzet tegen de keizer. Mt 27:25, Joh 19:12

Pilatus laat Jezus naar buiten brengen en neemt 
plaats op de rechterstoel. Joh 19:13

Pilatus Hier is hij, uw koning. Joh 19:14

Joden Weg met hem, weg met hem, aan het kruis met 
hem! Joh 19:15

Pilatus Moet ik uw koning kruisigen? Joh 19:15

Hogepriesters Wij hebben geen andere koning dan de keizer! Joh 19:15

Pilatus Kruisig hem en laat Barrabas vrij... Joh 19:16, Mc 15:15

 Onderweg naar Golgotha

Jezus wordt weggeleid en de soldaten houden een 
zekere Simon van Cyrene aan, die net de stad 
binnenkwam. Ze leggen het kruis op zijn rug en 
laten het hem achter Jezus aan dragen. Een grote 
volksmenigte volgt Jezus, evenals enkele vrouwen 
die zich op de borst slagen en over hem weeklagen. Lc 23:26-27

Jezus Dochters van Jeruzalem, huil niet om mij. Huil 
liever om jezelf en je kinderen, want weet, de tijd 
zal aanbreken dat men zal zeggen: “Gelukkig wie 
onvruchtbaar is, gelukkig de moederschoot die niet 
gebaard heeft en de borst die geen kind heeft 
gezoogd.” Dan zullen de mensen tegen de bergen 
zeggen: “Val op ons neer!” en tegen de heuvels: 
“Bedek ons!” Want als dit gebeurt met het jonge 
hout, wat zal het verdorde hout dan niet te wachten
staan? Lc 23:28-31
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 Op Golgotha

Ze brengen Jezus naar Golgota, wat in onze taal 
‘schedelplaats’ betekent. Ze willen hem met mirre 
vermengde wijn geven, maar hij neemt die niet 
aan. Ze kruisigen hem en verdelen zijn kleren 
onder elkaar; ze dobbelen erom wie wat zal 
krijgen. Het is in het derde uur na zonsopgang 
wanneer ze hem kruisigen. Mc 15:22-25

Jezus Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. Lc 23:34

Pilatus had een inscriptie laten maken die op het 
kruis bevestigd wordt. Er staat op ‘Jezus uit 
Nazaret, koning van de Joden’. Joh 19:19

Hogepriesters U moet niet “koning van de Joden” schrijven, maar 
“Deze man heeft beweerd: Ik ben de koning van de 
Joden”. Joh 19:21-22

Pilatus Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Joh 19:22

La Passion du Christ: 
Cruxifixion (Bernard 
Buffet, 1951, Vatican 
Museum)
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DE DOOD VAN JEZUS
BEGRAFENIS VAN JEZUS

8   Omstaander - Hogepriesters - Goede moordenaar - 
Slechte moordenaar - Jezus - Centurio - Jozef van 
Arimatea - Pilatus 

 Maria - Johannes - Wachters

 Op Golgotha

Omstaander Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en 
in drie dagen weer opbouwen? Als je de Zoon van 
God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis 
af! Mt 27:40

Hogepriesters Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan 
hij niet; laat die messias, die koning van Israël, nu 
van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we 
geloven! Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, 
laat die hem nu dan redden, als hij hem tenminste 
goedgezind is. Hij heeft immers gezegd: “Ik ben de 
Zoon van God.” Mc 15:31-32, Mt 27:43

Slechte
moordenaar

Jij bent toch de messias? Red jezelf dan en ons erbij!
Lc 23:39

Goede
moordenaar

Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je 
dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf 
verdiend en worden beloond naar onze daden. 
Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.

Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk 
komt. Lc 23:40-42

Jezus Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het 
paradijs zijn. Lc 23:43

Jezus ziet zijn moeder staan, en bij haar de leerling
van wie hij veel houdt. Joh 19:25

Jezus Dat is uw zoon.
Dat is je moeder. Joh 19:26-27
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Crucifixion (Daniel Mitsui, 
© Daniel Mitsui)

Op het middaguur viel er een duisternis over het 
hele land, die drie uur aanhield. Mc 15:33

Jezus Eloï, Eloï, lema sabachtani? Mc 15:34

Omstaander Hoor, hij roept Elia! Mc 15:35

Jezus Ik heb dorst. Joh 19:28

Een omstaander gaat snel een spons halen, 
doordrenkt die met zure wijn, steekt de spons op 
een stok en probeert Jezus te laten drinken. Mc 15:36
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Omstaander Laten we eens kijken of Elia komt om hem eraf te 
halen. Mc 15:36

Jezus Vader, het is volbracht, in uw handen leg ik mijn 
geest. Joh 19:30, Lc 23:46

Op dat moment scheurt in de tempel het 
voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de 
aarde beeft en de rotsen splijten. Mt 27:51-53

Centurio Werkelijk, deze mens was Gods Zoon. Mc 15:39

 Bij Pilatus

Jozef van
Arimatea

Geeft u toestemming om het lichaam van Jezus van 
het kruis te nemen? Mc 15:43

Pilatus Is Jezus al gestorven? Mc 15:44

Centurio Mijn soldaten zagen dat Jezus al gestorven was. 
Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de 
soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide 
er bloed en water uit. Joh 19:33-34

Pilatus Ik geef toestemming om het lichaam van Jezus van 
het kruis te halen. Mc 15:45

Hogepriesters Heer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger, 
toen hij nog leefde, gezegd heeft: “Na drie dagen zal
ik uit de dood opstaan.” Geeft u alstublieft bevel om
het graf tot de derde dag te bewaken, anders komen
zijn leerlingen hem heimelijk weghalen en zullen ze
tegen het volk zeggen: “Hij is opgestaan uit de 
dood,” en die laatste leugen zal nog erger zijn dan 
de eerste. Mt 27:63-64

Pilatus U kunt bewaking krijgen. Ga nu en regel het zo 
goed als u kunt. Mt 27:65
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 Bij het graf

Josef neemt het lichaam mee, wikkelt het in zuiver 
linnen en legt het in het nieuwe rotsgraf dat hij 
voor zichzelf had laten uithouwen. Hij rolt een 
grote steen voor de ingang van het graf en vertrekt. Mt 27:59-60

De hogepriesters gaan naar het graf en beveiligen 
het door het te verzegelen en er bewakers voor te 
zetten. Mt 27:66

No. 36 Scenes from the Life
of Christ: 20. Lamentation 
(The Mourning of Christ) 
(Giotto, 1304 - 1306, 
Cappella degli Scrovegni, 
Padua)
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