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Vanmiddag proberen we “DE KRUISWEG” uit.  Om  te getuigen van 

de hoop die in ons is voor onze wereld, die ook vandaag een wereld 

van God zal zijn. We weten ons vlak voor Pasen.  

 

De kruisweg VERBEELDT een 12-tal momenten op de weg die Jezus 

gaat van het gerechtsgebouw van Pilatus tot de tuin van Jozef van 

Arimathea.  

We gaan een meditatieve pelgrimage langs scènes van Christus’ lijden 

en opstanding. We gaan ze ook letterlijk langs.   

We zeggen bepaalde teksten en gebeden van bezinnende aard.  

We oefenen de stilte; en kunnen het zingen en musiceren niet laten.  

 

 

Dit is maar een voorbeeld; voor Palmzondagmiddag dit keer; het leent 

zich qua muziek, gelegenheid en aanvullende vormgeving en teksten 

voor plaatselijke varianten. 

 

Over de logistiek: Waar de ruimte zich ervoor leent is het aan te 

bevelen er langs te gaan, al vierend. 
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Mededelingen. 

 

Harpspel. 

 

STILLE overdenking : 
 

 

 

 

 

Ik kan alleen maar woorden ontmoeten, U niet meer. 

Maar hiermee houdt het groeten aan, zozeer 

dat ik wel moet geloven dat Gij luistert; 

zoals ik omgekeerd Uw stilte in mij hoor. 

 
(G.Achterberg ) 

 

 

 

 

 

 

 

Vg.: 

 

Gem.: 

 

Vg.: 

 

G.: 

 

Vg.: 

 

Gem.:. 
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Intro  

 

We zingen nu, om straks zeg maar “achter Hem aan te gaan” 

 

 
 

2. Laten wij dan bidden 

    In dit aardse dal, 

    dat de lieve vrede 

    ons bewaren zal, 

    ref. 
 

4. Laten wij God loven, 

    leven van het licht, 

    onze val te boven 

    in evenwicht 

    ref 

3.  want de aarde vraagt ons 

     om het zaad des doods, 

     maar de hemel draagt ons 

     op de adem Gods 

     ref.. 
 

5.  want de aarde jaagt ons 

     naar de diepte toe, 

     maar de hemel draagt ons, 

     liefde wordt niet moe, 

     ref. 
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6.  Met de boom des levens 

doodzwaar op zijn rug 

droeg de Here Jezus 

Gode goede vrucht 

Kyrie eleison, 

wees met ons begaan 

doe ons weer verrijzen 

uit de dood vandaan. 
W. Barnard, geb. 1920 

 
Gids : We zijn bij 1e statie: 

Jezus WORDT TER DOOD 

VEROORDEELD. 

Iemand is verantwoordelijk voor 

het vonnis over Jezus. We lezen 

bij Johannes  “Pilatus zei tot hen: 

“Neemt gij Hem dan en kruisigt 

Hem”!.” (Joh.: 19:6) 

 

Pilatus is alleen maar “pet en 

bek”.  

Je kent ze tot op vandaag. De 

dictators.  

Rede noch menselijkheid gelden. 

Dan ben je als ‘zoon des mensen’ 

nergens.  

Er is nog geen Jezus te zien. 

Alleen een stuk doornenkroon hangt al aan een gedeelte van een kruis;  

in de paarse kleur van 40dagentijd.  

Doet het ergste vermoeden. 

Subtiel is een veroordeling van een onschuldige niet. 

Het begint al  koud te worden.  

 

Harpspel  
 

Liturg:  

Jezus, 

Vanaf Uw geboorte werd U al 

Vertrouwd met alle vormen 

Van onrecht van de mensen . 
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Vanmiddag gedenken we U 

Zoals U Uw dag van lijden en sterven doormaakt. 

Daar is de laffe rechter met zijn vonnis. 

De ondurf van uw vrienden. 

Daar is de spreekwoordelijke onverschilligheid 

Van voorbijgangers en meelopers. 

Daar staat U :Eenzaam, 

Vrijwillig weerloos, 

Onze smartelijke Koning. 

Uw doornenkroon spreekt boekdelen. 

 

Toon ons Uw Gezicht.  

 

Gem. 

Here God, wij bidden U 

Tegen onrechtvaardige rechters;  

Tegen corrupte vonnissen; 

Tegen het onrecht als systeem. 
 

Diaken: “En voor hun slachtoffers steken we een kaars aan.” 

We zitten nog een ogenblik stil; 

dan verplaatsen we ons  

 
Gids: We zijn bij de 2e statie. 

Matheus vertelt van het gesol met de 

Weerloze  door de soldaten.  

“Zij trokken Hem zijn kleren uit en 

hingen Hem een rode mantel om”. 

(Mat 27:28) 

 

De scherts figuur is veel te klein 

voor de enorme mantel.  

Als de lol maar primitief genoeg is. 

Gemene koppen van omstanders.   

Groteske monden.  

Er ligt een muts van “prins 

carnaval” onderaan.  

Afschuwelijk. 

Gauw  verder!! 
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Liturg:  
Jezus, 

Kleren “maken de man niet meer”. 

Uw rode kleed wil U tot een schertsfiguur maken. 

U kon nooit met de machthebbers meedoen. 

U bent eigenlijk een spelbreker. 

Wie weerloos is kan niet mee. 

Het is een feest van Niks in 

Een wereld die alle vreugde om zeep helpt. 

Zie de Mens! 

 

Gem.: 

Het is ook Uw mantel der Liefde, 

Beseffen we met verbazing. 

Bekleed ons met gerechtigheid, liefde, 

En alle barmhartigheid! 

Diaken: 

 

En we steken  nu een kaars aan tegen hen die  

Sadistisch plezier hebben om weerloze anderen.” 

Zingen:  

 

 
3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid 

    zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 

    Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 

    Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 

 

5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
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    waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 

    vrede aan allen die uw naam verhogen: 

    heden hosanna, morgen kruisigt Hem! 
W. Barnard, geb. 1920 

 

Tijdens een naspel verplaatsen we ons 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Gids: We zijn bij de 3e  statie. 

Jezus neemt het kruis op zich. 

Want, zo lezen we “Zelf zijn kruis dragend trok Jezus de stad uit.” 

(Joh 19:17) 

 

Het kruis bestaat uit alle kruisen die je maar kunt bedenken. 

Uit alle tijden die komen en gaan. 

Een Gezicht duidt een kruispunt aan.  

Zijn  haarlokken golven in de doornenkroon uit. 

Golven bloed en pijnpunten. 

 

Liturg: 

Jezus,  

Dat hardhout van wreedheid! 

Dat logge hout van onverschilligheid! 

Dat zware hout van zinloosheid… 

Uw vrienden van mensen 

Leren het van U te dragen. 

Want de enige zin aan het lijden 

Kunnen we er zelf aan geven door 
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Het U na te dragen naar Uw opstanding. 

 

 

Gem.: 

Heer, ziet U mijn kleine kruisje daar wel tussen? 

Heer, Zijn wij U tot last?  

Ontferm U over hen die anderen  

Het onleven aandoen.  

 

Diaken: Wij steken een derde kaars aan,- 

Dat wij het maken van slachtoffers afleren.” 

 

We zitten nog een ogenblik stil; 

dan verplaatsen we ons weer naar het Middenvak. 

 

 

 

 
Gids: We zijn bij 

de 4
e
 statie. 

Jezus valt onder 

het kruis. 

Het wordt in het 

evangelie nergens 

vermeld. 

Maar er is een 

waar woord van de 

Psalmen: 

“Mocht hij vallen, geveld is hij nooit,  

Want de Heer heeft zijn hand reeds gegrepen.” Ps 37:14 

 

Het kruis zelf is gevallen;  

het is bovendien een gebroken kruis.   

Kruis en gekruisigde zijn vereenzelvigd. 

Jezus valt wie weet hoe vaak. 

Een  haag/hek van omstanders. 

Ingesloten door grijzere achtergrond.  

Een afgevallen doornenkroon. 

 

Liturg: 
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Jezus, 

U bent de dodengang gegaan 

Van zo velen. 

En langs de weg stortten ze in 

Achteloos; wegwerpmensen. 

Een ellenlange “kruistocht”. 

Toch zoekt U niet ons sentiment 

Van meelij. 

Want U blijft de Weg en het Leven 

Ook op uw kruisweg naar de dood. 

 

Gem.  

U, die toen U gescholden werd,  

niet terugschold  

en toen U leed, niet dreigde, … 

 

 

Diaken:  
En we steken een kaars aan 

Voor wie zijn of haar last niet meer dragen kan. 

 

 
Zingen:   

 
Isaac Watts (1674 – 1748) 

Vertaling W. Barnard, deb. 1920 

 

 

Tijdens een naspel gaan we naar het Westvak 
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Gids: We zijn bij 

de 5
e
 statie: 

Jezus ontmoet zijn 

moeder. 

Eerder dan het Jo-

hannesevangelie 

vertelt dat “zijn 

moeder bij het 

kruis stond” (Joh 19:25) 

 

Het kruis heeft een soort bladerdak.  

Je kunt terugdenken aan de “eerste Adam” en aan Eva  

bij de boom van kennis van goed en kwaad. ( Maar dat hoeft niet.) 

Jezus  en Maria ontmoeten elkaar bij de “Boom des levens”. 

Het moment dat de kruisboom  

Als een zwaard door haar ziel gaat. 

 

Harpspel. 
 

Liturg: 
Jezus, 

Het lieve, vertrouwde gezicht van uw moeder. 

Midden in de luidruchtige massa. 

Haar hart en hand.  

We kennen haar van haar vreugde, 

Van het geluk dat ze met U  

En de engelen deelde in de Kerstnacht. 

Het kruis verenigt U met haar 

Voor altijd,  én voor ons. 

 

Gem. : 

Laat ons op onze moeilijke momenten 

iemand vinden die van ons houdt. 
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Diaken: 
En we steken onze kaars aan  

Voor mensen die veel voor ons betekenen. 

Vroeger; en straks. 

 

We zitten nog even en dan gaan we weer  

 

 

 

 

Gids: We zijn bij 

de 6e statie.  

Matheus vertelt: 

“Toen zij de stad 

uitgingen, ont-

moetten ze een 

Cyrener, Simon 

genaamd,  en vor-

derden hem tot het 

dragen van Jezus’ kruis.” (Mt 27:32) 

 

Het kruis ligt nog ondersteboven. 

Jezus nog in rode mantel. 

Hij is onthand.  

Maar het gewicht drukt niet meer op Hem. 

Twee andere, grote boerenland-handen pakken het op. 

Het gezicht is groot;  

leeg zo zonder doornenkroon 

Er is iets met de ogen..  

“Van waar zal mijn hulp komen”?! 

 

Liturg: 
Jezus, 

Niets vermoedend komt deze naaste 

Van zijn akker 

En rolt met U voor altijd de geschiedenis in. 

U hebt even geen andere handen  

om Uw kruis te dragen dan die  

van deze vreemdeling. 

U bent blijkbaar zijn “minste broeder”. 
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Dit kan hij tenminste doen. 

Een zwaarwegend voorrecht.  

Heeft geen keuze, was niet voorbereid. 

Wonderlijk dat ‘de vijand’ hem voor U ronselde.! 

Het zal hem zijn leven niet meer los laten. 

 

 

Gem. 

Leer ons moedig en deemoedig, 

Een beroep te doen op de evenmens. 

Maak ons van voorbijgangers 

Dragers.  
 

Diaken: 
We steken een kaars aan 

voor allen die zelfs maar een heel klein lichtje zijn 

voor een ander. 

 

We zitten nog even stil; dan verplaatsen we ons  

 

 

 

 

Gids: We zijn nu 

bij de 7e statie 

Jezus ontmoet 

Veronica. 

Weer is het een 

incident door geen 

enkele  evangelist 

gemeld. 

Maar we kennen 

dat zeer diepzinni-

ge woord, dat Jakob uitgerekend tegen 

zijn ruige broer Ezau zegt: “In jou, zie ik een beetje God” (Genesis 

33:10) 

 

Veronica houdt een doek omhoog;  

alleen Jezus’ achterste voet is nog juist te zien.  

“Gij zijt voorbij gegaan; 
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een vreemd bekend gezicht”  

In de doek is alleen de indruk  

Stukjes doornenkroon. 

Een gezicht dat je bijblijft. 

 

 

Liturg: 
Jezus, 

Uw apostelen waren nergens  

Noch zij die U genezen en gered hebt. 

Het was de vrouw Veronica 

met haar handdoek. 

haar hart en handen zullen U goed gedaan hebben. 

Een stil gebaar 

dat een onuitwisbare afdruk bij haar achter liet. 

Leer ons aan een van Uw minste 

broeders of zusters 

ook maar het kleinste teken van begrip 

te geven. 

 

 

Diaken: 

En steken we een kaars aan voor  

vrienden die elkaars tranen aan kunnen. 

 

 

Zingen:  (1x voorgespeeld op harp, daarna 3x zingen) 

 

        
      Uit: Liederen en gebeden Taizé 

 
Tijdens naspel verplaatsen we ons naar het middenvak. 
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Gids: We zijn bij 

de 8e statie. 

 Jezus ontmoet de 

dwaze moeders. 

Ze zijn afgeleid 

van de “grote 

volksmenigte die 

Hem volgde”,  

zoals Lukas 

schrijft.  

“Daarbij  ook 

vrouwen die zich op de borst sloegen 

En over Hem weeklaagden.” (Lc 23:27) 

 

In feite zien we vooral een mêlee van 12 witte hoofddoekjes. 

Een volledige apostelschaar van betrokkenheid. 

Jezus zelf gaat achter hen schuil. 

De doornenkroon van ‘het groene hout’ 

maakt een omarmend gebaar. 

Wat gaat er om in de koppies onder de hoofddoeken? 

Het beeld ademt gedrevenheid.  

 

Liturg: 
Jezus, 

Uw omvattend gebaar van troost 

Om het verdriet van anderen. 

Op alle pleinen van de wereld 

Waar mensen zoek zijn gemaakt 

En werden ontmenselijkt. 

Verhef onder ons troosten tot levenskunst. 

Dat we elkaar ook toelaten bij  

De troosteloze dingen die wij meesjouwen. 

 

Diaken:  
We steken een kaars aan voor hen 

Die aan een sterfbed verademing schenken. 

 

Harpspel.  
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We zijn nog even stil en verplaatsen ons dan.  

 

Wie dat fysiek niet te bezwaarlijk is blijft staan tussen de banken. 

 

 

 

Gids: We staan 

bij de 9
e
 statie:  

De evangelist, dien 

Jezus lief had  

meldt:  

“Jezus zei ‘Het is 

volbracht’. Boog 

het hoofd en gaf de 

geest” (Joh 19:30)  
 

Niet de gebruike-

lijke uitgemergelde gekruisigde.  

Geen verwijzing naar kleren. Een half aureooltje in het geel.  

Enorme armen.  

Jezus hangt een beetje van het kruis af.   

Als een gelynchte figuur 

Het blauw paarse kruis staat in een zekere lichte kring.  

De achtergrond natuurlijk strak donker.  

Liturg: Jezus, 

Een heidense hoofdman, 

Uw moeder, Uw vriend, 

Soldaten en spotters  

Moordenaars en vrouwen 

Liet U achter in uw gebed om vergiffenis. 

Iedereen was erbij, 

Om uw eenzaam sterven des te pijnlijker te maken. 

Wij houden U aan Uw woord, dat 

Ook wij zullen zijn, waar U bent. 

U wacht op ons in het huis van Uw en onze Vader. 
 

Gem.: 

Dag zo bitter en zo goed,  

dag waarop de Heer,van God verlaten  

aan Hem vasthield, ons ten bate  
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zie het was zeer goed. 

Diaken: 
Steekt in stilte een kaars aan. 

In stilte gaan we weer. 

We kunnen weer gaan zitten. 
 

 

Gids: We zijn bij 

de 10
e
 statie. 

Jezus wordt van 

het Kruis geno-

men. 

Zoals we lezen: 

“Na het lichaam 

van het kruis ge-

nomen te hebben, 

wikkelde Jozef van 

Arimatea het in 

een lijkwade”. Luk 23:58 
 

Enorme grijs-witte figuur neemt bijna de helft van het schilderij. 

Het kruis heeft al een 

 witte kleur die op de overwinning duidt. 

Het kruis is vacant. 

Er hangt een doornenkroon aan: 

Je weet wel…. 

 

Liturg: 
Jezus 

Handen van een moeder en van een vriend, 

- bijna te laat -  

Hebben U van het kruishout afgenomen. 

U bent een weerloos lichaam geworden. 

U weerspiegelt ons dood zijn ooit. 

U houdt dat bij U: 

Wij zijn voor U nooit weg. 

Wacht op ons  

In het huis met de vele woningen 

Waar wij met U samen mogen zijn 

Voor altijd. 
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Diaken: 
We steken een kaars aan voor al 

wie onbeweend en onvindbaar dood gaan. 

 

Zingen  

 
 
4. ’t is goed, o Heer 

    Gij hoeft de eer 

    van God niet meer te staven. 

    Leggen wij ons bij U neer, 

    in uw dood begraven. 
Ad den Besten, geb. 1923 

Jan Wit, geb. 1914 

 

Daarna verplaatsen we ons weer . 

 

 

 

Gids: We zijn bij 

de 11
e
 statie: 

die van Stille Za-

terdag. 

Zoals Johannes 

heeft verteld van 
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“een tuin, en in die tuin een nieuw graf…” daar kwam Jezus te liggen. 

(Joh 19:41) 

 

Zwart witte vlakken. 

Er is geen kruis meer. 

Nu is het echt koud; stil. 

Een rechthoekig graf.  

Een korenaar als een koning 

Als de graankorrel niet sterft…. 

 

 

Liturg: 
Jezus, 

In het graf van een vriend 

Die eindelijk zijn nek uitsteekt 

Wordt U bijgezet. 

Zwijgen achter de levensgrens.   

Drie dagen zijn uw vijanden van U af 

En weten uw vrienden niet waar ze U zoeken moeten. 

Dan zal de mond der aarde spreken…. 

 

 

 
Zingen:  ( 1x met harp voorgespeeld, daarna 3x zingen ) 
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Uit: Liederen en gebeden uit Taizé 

 

Diaken: 
We steken een kaars aan voor al onze lieve doden. 

We gaan weer. 

 

 

 
Gids:Hier wilden 

we uitkomen 

 Bij de 12
e
 statie: 

van de Opstan-

ding.  

Het kruis alleen 

nog herkenbaar als 

deurpost. 

De Opgestane is 

nog niet scherp 

herkenbaar.  

De Heer klimt eruit.  
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Een zekere “narrow escape”.  

Het schilderij barst ondertussen wel van licht en warmte. 

 

 

Liturg:  

Lieve God, 

Dit verhaal is een verhaal van de Levende, 

Wij Danken U dat U de hoop op leven 

In ons hebt wakker geroepen. 

Houd ons “opstandig” 

Dat wij Uw volk onderweg mogen zijn 

En Gij onze GodMetOns. 

Deze genadevolle tijd 

En alle dagen van ons leven. 

Gem. AMEN. 

 

 

 

 

 

 

Gezongen Zegen. 

 
  

 2. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
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wees met ons in alle lijden. 

Wees warmte en licht, 

Een mens’lijk gezicht 

Nabij ons in donk’re tijden 

 3. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 

en geef geloof en vertrouwen; 

een vlam die niet dooft, 

in vrede gelooft. 

Geef dat wij daar zelf aan bouwen. 

 

 4.  Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 

omgeef Jij ons met jouw zegen. 

Wil in de woestijn 

Een bron voor ons zijn 

En zet ons op nieuwe wegen. 
Dienstboek een proeve  1998 

 
We verlaten onder verstillend harpspel de kerkruimte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


