
3. Religieus geïnspireerd werk papier  

Schepping, pigment op papier, 30x50, 1999 
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Deze afbeeldingen maken de scheiding en onderscheiding zichtbaar die thema is in 
het scheppingsverhaal. Door te scheiden ontstaan hemel en aarde, licht en donker, 
water en aarde, boven en beneden. Op deze abstracte manier geef ik daar 
uitdrukking aan, vooral met de kleuren blauw en geel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hemel en aarde 30x40 cm pigment op papier 2000 









 
 

 

 

 



Kruisweg pigment op papier, 70x100 cm, 2001 

5 scenes uit de kruisweg  

De afbeeldingen bij de stappen uit zijn kruisgang zijn abstract. Dat wil zeggen: er zijn 
buiten het kleurgebruik twee dingen die de aandacht vragen: De horizontale en de 
vertikale lijnen. Horizontaal: de wereld om ons heen - ons blikveld - de wereld 
waaraan we zijn overgeleverd - waarin we overleveren en worden overgeleverd. 
Vertikaal: de krachten die ons beheersen, hemel en aarde, ons roepen van beneden 
naar omhoog, de redding van omhoog op de laatste dag…Vertikaal en horizontaal, 
de balken van het kruis spelen zo een rol in deze afbeeldingen. Ze vormen een 
uitnodiging om stil te staan bij leven en lijden van Jezus en bij ons eigen bestaan. 

 

  
1. Oren en ogen 



Opnieuw ontkende Petrus, en op hetzelfde ogenblik kraaide er een haan. Joh. 18,27 

tekst: Johannes 18,1-5 

Na dit gebed vetrok Jezus met zijn leerlingen naar de overkant van de Kedronbeek. 
Daar lag een tuin, waar hij met zijn leerlingen binnenging. Ook Judas, die hem ging 
overleveren, kende de plaats, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen 
samengekomen. Zo kwam Judas erheen met de cohort en een aantal 
gerechtsdienaars van de hogepriesters en Farizeeën, voorzien van fakkels, lantaarns 
en wapens. 

Jezus, die alles wist wat hem zou overkomen, trad naar voren en vroeg: "wie zoeken 
jullie?" Ze antwoordden: "Jezus, de Nazoreeër." "Ik ben het", zei hij, terwijl Judas die 
hem overleverde, erbij stond. 

 

 
 

2. Hart en mond  

"Hier is hij dan - de mens", zei Pilatus Joh.  19, 5b 

tekst: Johannes 18, 33-38 



Toen ging Pilatus het pretorium weer binnen en riep Jezus bij zich. "Bent u de koning 
der Joden? " vroeg hij. Jezus antwoordde: "Bent u daar zelf op gekomen of hebben 
anderen u over mij verteld?" "Ben ik soms een Jood? " zei Pilatus, "Uw eigen volk, 
uw hogepriesters, hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt u gedaan?" Jezus 
antwoordde: "mijn koningschap is niet van deze wereld. Als mijn koningschap van 
deze wereld was, zouden mijn dienaars  er wel voor gevochten hebben dat ik niet 
aan de Joden werd overgeleverd. Mijn koningschap is echter niet van deze wereld." 
"U bent dus toch koning? " zei Pilatus. "Ja," zei Jezus, "Ik ben koning: met geen 
andere bestemming ben ik geboren en in de wereld gekomen dan om te getuigen 
van de waarheid. Al wie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem." "Waarheid?", zei 
Pilatus. "Wat is waarheid". 

 

  
3. Voeten en handen 



"Het is volbracht", daarop boog hij het hoofd en gaf de geest. Joh 19,30 

tekst: Johannes 19,16-19 

Toen leverde hij hem aan hen over om gekruisigd te worden. Ze namen dus Jezus 
over. Hij droeg zelf het kruis en ging de stad uit, naar het zogeheten Schedelveld, in 
het Hebreeuws Golgota. Daar werd hij gekruisigd en met hem twee anderen, aan 
weerskanten één, en Jezus in het midden. Op het bordje dat op het kruis werd 
aangebracht, had Pilatus laten schrijven: "Jezus, de Nazoreeër, koning der Joden." 

  
4. Aarde en hemel 

Uit den hoge stak de Heer mij zijn hand toe, Hij greep mij vast, … Hij verloste mij, Hij 
heeft mij lief Ps. 18,17a;20b 

tekst: Ps. 18,5-7 

De lasso van de dood viel over mij, verwoestende stromen overspoelden mij, de 
lasso van de onderwereld lag om mij heen, de valstrik van de dood lag vóór mij. Ik 



riep in mijn angst om de HEER, schreeuwde tot God om hulp. Hij hoorde mijn stem 
vanuit zijn paleis, mijn kreet drong door tot zijn oren. 

 

 

  
5. Licht en bron 

De hemel ontvouwt de glorie van God; het uitspansel zegt: "Ik kom uit zijn handen'. 
Ps. 19, 2 

tekst: Ps. 19,8-9 

De wet van de HEER is volmaakt, een verademing voor de ziel. Wat de HEER zegt is 
betrouwbaar, het maakt de eenvoudige wijs. Wat de HEER voorschrijft is goed, een 
vreugde voor het hart. Wat de HEER verordent is helder, een licht voor de ogen. 



Kruis pigment op papier, rond 30x40 cm 1997 (tijdens oorlog Bosnië) 

       

   

      

    
 

Schepping, pigment op papier, 50x70 cm 2011  



 

 



 

 



 


