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 De kruisiging 
 

 
 

Luister! 
Een dief aan het kruis spreekt kreunend tegen de man die naast hem 
aan een kruis hangt. ‘Als Jij echt de Messias bent – de beloofde 
Redder waar wij altijd op gewacht hebben – waarom red Je Jezelf en 
mij dan niet? 
Jezus zei niets. Daarom gaf de dief die aan zijn andere zijde hing 
maar antwoord. 
‘Luister’, zei hij tegen de eerste man. ‘Toon eens wat eerbied. Jij en ik 
verdienen het om hier te hangen, maar Jezus heeft niets verkeerd 
gedaan.’ 
Blijf luisteren. De tweede man praat nu ook tegen Jezus. Zijn 
woorden lijken op een gebed. 
‘Neem me alstublieft met U mee’, smeekt hij, ‘wanneer U naar uw 
hemelse Koninkrijk gaat…’ 
‘Luister’, antwoordt Jezus, ‘vandaag zal je met Mij in het paradijs 
zijn.’ 
 
Luister goed… Jezus heeft nog meer te zeggen. Zijn hart breekt, zijn 



De kruisiging      Pagina 3 
 

lichaam doet overal pijn, maar er is nog iets wat gezegd moet 
worden. 
‘Johannes!’ roept Hij tegen zijn vriend. ‘Johannes!’ schreeuwt Hij 
snakkend naar adem. ‘Wil jij alsjeblieft voor mijn moeder zorgen? 
Behandel haar alsof het je eigen moeder is.’ 
‘En moeder! Roept Hij. ‘Laat Johannes van nu af aan uw zoon zijn.’ 
Blijf luisteren, want er zijn nog meer stemmen te horen. Dat zijn de 
stemmen van de Farizeeën en Schriftgeleerden.  En zij klinken 
helemaal niet zo aardig. 
‘Jezus!’ zeggen zij lachend. ‘Jezus!’ roepen zij spottend. En deze 
naam klinkt nu als een vloek. ‘Je hebt verlamde mensen laten lopen 
en Je hebt blinde mensen laten zien. Waarom kun Je Jezelf dan niet 
helpen?’ 
Jezus weet waarom. God wil dat Hij daar aan dat kruis hangt. Jezus 
weet dat Hij echt de beloofde Redder is en dat Hij aan dit kruis de 
straf draagt voor alle verkeerde dingen die de mensen ooit gedaan 
hebben of nog zullen doen. 
Luister nog even, want plotseling is iedereen stil geworden. Het is 
middag geworden. Dit zou het lichtste moment van de dag moeten 
zijn, maar het is juist donker geworden. Donker als de nacht. En zo 
donker blijft het drie uur achter elkaar! 
Luister, want nu spreekt Jezus zijn laatste woorden uit: ‘Het is 
volbracht’, roept Hij. En die woorden spreekt Hij uit terwijl Hij sterft. 
Dit is het moment waarop de Farizeeën gewacht hebben. 
Dit is het moment waarop zijn moeder huilt. 
En dit is het moment waarop de duivel zich ziek lacht. 
 
Luister goed. De aarde rommelt en schudt en beeft. En in de tempel 
van Jeruzalem scheurt het gordijn voor het heiligdom van boven naar 
beneden in tweeën. Nu lacht er niemand meer. 
Twee soldaten praten nog wel. Een van hen kijkt naar Jezus en zijn 
woorden lijken op een belijdenis. 
‘Jezus had gelijk. 
Hij wist heel goed waar Hij over sprak. Jezus was werkelijk Gods 
zoon!’ 
Luister. 
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Kruis maken 

 
Stap 1:  
Wat heb je nodig voor het kruis 

  
Werktekening     Hamer 
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12 spijkers     hout  10cm breed en 14cm lang 

 
Schaar 
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4 katoendraad van 120cm 

 
Stap 2:  

  
Knip de werktekening uit en leg deze op het plankje. Op ieder stip sla je de spijker een klein stukje in 
het plankje en trek deze weer voorzichtig met de hand eruit. 
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Als je alle gaatjes heb gemaakt haal je de werktekening eraf. Vervolgens ga je in ieder gaatje een 
spijker erin slaan. Let op niet te diep de spijker erin slaan! 
 

 
Probeer alle spijkers even diep in het plankje te slaan 
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Maak een lusje in het katoendraad en maak het lusje aan een spijker vast. 
 

  
Maak met het katoendraad kruizen en maak zo een kruis. Maak het einde van het katoendraad vast 
aan een spijker. 
Herhaal dit met de andere 3 kleuren 
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Knip de katoendraden af en het kruis is klaar! 
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Werktekening 


