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We gaan weer beginnen. We lezen de komende zondag een van de teksten uit 

het evangelie over je kruis opnemen en over navolging. Voor de een wie weet 

vertrouwd, maar als je ze goed leest toch ook wat vreemd? Velen zijn er niet 

eens meer nieuwsgierig naar. Oude koek. Gaap. Ik doe gewoon mijn dingen en 

geniet van het leven etc. Goed plan wellicht, maar zou je hier toch niet iets  

mee kunnen? Daniel Lohues leerde het van zijn oma en schreef het lied dat ik 

zondag zou willen laten horen. Het is geschreven in het Drents, maar op 

Youtube is desnoods ook een versie met ondertiteling te vinden.Om te 

beginnen, luister maar en waar raakt je dat nou zo’n lied? 

 

Lied van Daniel Lohues, Elk mens die hef zich een kruus te droagen 
 
Elk mens die hef zich een kruus te dragen 
Op zich bennen die kruuzen precies eben groot 
’t verschil is; de iene hef der iene van piepschoem 



En de ander die hef ‘m van lood 
 
Hier ’n paar huuzen verderop 
Wat is daor wel niet gebeurd? 
Wat die mensen daor met moeten maken 
Zo slim hebben we ’t lange nie heurd 
Dan schaam ie joe haost 
Veur joen donkere uren 
Van zuchten vol zölfsneuïgheid 
’t Mooiste zol weden as elk 
Van zien last weud bevrijd 
 
Elk mens die hef zich ‘m kruus te dragen 
Op zich bennen die kruuzen precies eben groot 
’t verschil is; de iene hef der iene van piepschoem 
En de ander die hef ‘m van lood 
 
Be’j gramieterig van ’t prakkezeeern 
Lek ’t vaker dan neudig is zwaor 
Kiek dan um joe hen, luster weer 
Naor hoe and’re verhaaln bennen gaon 
Dan kan ik mij wel schamen 
Veur de diepste zuchten 
En die schütteldoek slof van de traonen 
Kiek goed um joe hen 
En dan zie weer precies waor a’j staon 
 
Elk mens die hef zich ‘m kruus te dragen 
Op zich bennen die kruuzen precies eben groot 
’t verschil is; de iene hef der iene van piepschoem 
En de ander die hef ‘m van lood 
 
A’j almaol joen krus op ’n bulte zal gooien 
En as dan daorna deur ’n engel zegd weud 
Pak mar weer iene, 't maakt niet uut welken 
Dan zuuk ie uuteindelijk, as ’t der op ankomp 
Joen eigen der weer tussenuut  
 
Elk mens die hef zich ‘m kruus te dragen 
Op zich bennen die kruuzen precies eben groot 
’t verschil is; de iene hef der iene van piepschoem 
En de ander die hef ‘m van lood  en dar lop ie met tot aan de dood. 

 
Goede week gewenst!  
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