
KRUISWEG 2007.

HET IS BETER 

EEN KAARS AAN TE STEKEN 

DAN
 

HET DUISTER TE VERVLOEKEN



Introductie.

Een kruisweg is een oude traditie in de kerk en in 
de beleving van vele generaties gelovigen. Zeker als 
de staties opgesteld staan buiten een kerkgebouw 
leggen de staties een link tussen het lijden van 
Christus en de dagelijkse omgeving van de huidige 
levenden. 

Huil niet om mij,
huil liever over jezelf 

en je kinderen.

Naast het grote lijden dat media dagelijkse binnen 
ons gezichtsveld brengen, doen kunstenaars dat 
vanuit hun (wisselend) perspectief. In een Kruisweg 
doen ze dat met de laatste uren van Jezus. 

Onze reactie daarop wordt in deze viering ietwat 
gestileerd; maar is in principe voor ieder uniek. 
Daarom zijn gezamenlijke bezinning, teksten liede-
ren en gebeden gevat in momenten van stilte en 
muziek. 

De idee is niet dat je verdrinkt in het lijden, maar 
dat je de Kruisweg “gaat”. Proef dat verschil. 

Maar vluchten kan niet. Omwille van Jezus' kruis; 
omwille van al dat andere lijden in zijn veelkleurig-
heid. En dat van jezelf? 

Omwille van de Opstanding.

(We doen er wellicht goed aan om voor de dienst 
de liturgie even door te lopen en een enkel lied te 
oefenen.)



Mededelingen van het huis.

Opening door cello.

(We worden uitgenodigd te gaan staan.)

 BEMOEDIGING
 Gezongen ONZE HULP (muziekbalk afdrukken)

 GEBED VAN TOENADERING.
 Vg. Eeuwige, onze God
 wij die U nooit hebben gezien,
 A. ZIE ONS HIER STAAN.

 Vg. Wij die van U hebben gehoord
 A.  HOOR GIJ ONS AAN.

 Vg. Uw naam is dat U mensen helpt,
 A.  WEES ONZE HULP.

 Vg. U die alles gemaakt hebt,
 A.  MAAK ALLES NIEUW

 Vg. U die ons bij name kent,
 A.  LEER ONS U KENNEN.

 Vg. U die Bron van leven wordt genoemd
 A.  DOE ONS WEER LEVEN

 Vg. U die hebt gezegd :"Ik zal er zijn"
 A.  WEES HIER AANWEZIG. AMEN.

ZINGEN. Zingend Geloven  dl 1 nr 43(muziek-
balk,  evt door kantorij.) 



(we gaan zitten)

Intro.

Gebed.
Vg. Goede God,
In deze dagen
gedenken wij
hoe Uw Zoon
ver voor ons uit ging 
en stem gaf 
aan alle onschuldig bloed.
Vertrouwen op U stelde hij hoger
dan het eigen vege lijf. 
Hij was en bleef 
uw liefste Woord van vrede.

A. HOUD ONS TEGEN HET LICHT 
VAN ZIJN BARMHARTIGHEID;
TOT  WIJ ONS GEWONNEN GEVEN
EN MET HEM MEE 
WILLEN WAKEN EN BIDDEN. AMEN.

We komen bij de eerste statie. De veroordeling.

Stem:
Johannes (19:5) schrijft: “Hier is hij, de mens,” zei 

Pilatus.



Gids: 

Krachtpatser Pilatus; 
hammen van armen
delen de doornenkroon uit.
Tragische zegekrans,
waar Pilatus geen benul van heeft.
Een geknielde Jezus die
vrijwel nergens is.
De bek van Pilatus fel in beeld:
“Jij hoort niet bij ons;
jij doet er niet toe;
overbodige mens;
voor jou een ander”.

GEDICHT.
De weerlozen. Ida Gerhardt.

A.  WEERLOZE, WIJ ERKENNEN MET MARTIN 
LUTHER KING, DAT ONS ENIGE WAPEN IS, DAT 
WE ER GEEN HEBBEN.

We komen bij  de tweede statie. De bespotting.



Stem:
Van Lukas (23:11) de aantekening: Herodes en 

zijn soldaten hoonden Jezus en dreven de spot met 
Hem door Hem een pronkgewaad om te hangen.

Gids.
De soldaten....
Ze willen er een koning van maken.
Een mislukte kopie van Herodes?
Kruiseling zonder gezicht,
Dan houd je alleen die jas over.
Gedrapeerd om die paal.
Je eigen grappenmakerij.
De hele meute erbij.
Die felle oogjes,
die monden.

Jezus niet gezien.
Ook nog geen kruis
maar dat komt wel degelijk.

A. ABU GRAIB GEVANGENIS. 
GUANTANOMO BAY. 



GEHEIME GEVANGENISSEN. 
GEPEST KIND. 
GEMOLESTEERDE BUITENLANDER. 

Zingen Gezang 181:3

We komen bij de derde statie. Jezus neemt het 
kruis op.

Stem:
Johannes (19:16) meldt: Ze voerden Jezus weg; 

hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedel-
plaats...

Gids:

Een vaag gezicht,
een hand vastgespijkerd,
uitgestoken naar wie of wat..
Dragend maakt Hij het kruis zich eigen.
Het kruis krijgt menselijke trekken...
zijn trekken.



Weer die zwarte rand, 
als een rouwbrief aan ons.
Lijden is niet abstract,
lijden zijn mensen.
Kleine kruisjes als druppels naar de grond 
die nog in goede aarde moeten vallen.
Bij miljoenen.

Dat grote oog.
Afstandelijk.
Betrokken. Verbijsterd.

Wij steken een kaars aan vanwege alle verdriet 
dat we zelf dragen.

A. HERSENINFARCT. CHEMOTHERAPIE.
BURN OUT. EENZAAM. SLACHTOFFER VAN...

Zingen. Gz 326:2

We komen bij de vierde statie. Jezus valt onder 
het kruis.

Stem: De evangelisten melden dat niet. De legen-
devorming heeft de ondragelijkheid natuurlijk goed 
aangevoeld. De traditionele kruiswegen benadruk-
ken dat met drie staties waarin Jezus onder het kruis 
bezwijkt.



Gids.
Breuklijnen.
Brokstukken van het kruis. 
Daar onderaan Jezus.
Vleselijk uitgeteld, gebroken en kwetsbaar.
 Uitgekleed onder koude kleuren.
Als afweer stelt zijn hand niet veel voor.
Wie haalt Hem eronderuit? 

Gedicht.
Ziekenbezoek. 
Wanneer een mens, door pijn getatoeëerd,
afwerensmoe zich op de zijde keert,
het zweet nog tracht te wissen met het laken:
wellicht, wellicht – dat ge eindelijk zwijgen leert.

Stilte.

Wij steken een kaars aan voor slachtoffers van 
zoveel rampen.



A. RODE KRUIS. RODE HALVE MAAN. KER-
KINACTIE. ARTSEN ZONDER GRENZEN. 

Muziek.

We komen bij de vijfde statie. De ontmoeting met 
Maria.

Stem:
Johannes (19:25) vertelt er pas later van: Maria 

ontmoet haar Zoon aan het kruis.

Gids.

Maria HEEFT haar fiat gegeven..
Ze HEEFT de dienstmaagd des Heren willen zijn,
Ze HEEFT deze Zoon gebaard, haar eerstgebo-

ren.
Ze HEEFT Hem in doeken gewikkeld.
Ze HEEFT Hem in een kribbe gelegd.
Ze HEEFT alle woorden over Hem in haar hart 

bewaard.



Ze WAS Hem al eens eerder kwijt... in de tempel.
Ze HEEFT zijn eerste teken verwacht op de brui-

loft te Kana.

Dat zwaard IS door haar ziel gegaan.

Gedicht Vietnam Wislawa Szymborska 
Muziek.

We komen bij de zesde statie. Simon draagt Je-
zus' kruis.

Stem: Matheus(27:32) vertelt: “bij het verlaten van 
het pretorium troffen ze een man uit Cyrene die Si-
mon heette en hem dwongen ze het kruis te dragen.

Gids.
Het kruis heeft de kleur van Simon.
Groen, van hoop.
Het wordt zijn kruis.

Hij was alleen maar 



op het verkeerde moment
op de verkeerde plaats.
Ging het hem eigenlijk wel aan?
Of is dit altijd nog beter dan
nergens te zijn?

Zo komt de zwaarte van het kruis 
bij hem te liggen.
Een heel leven om de
draagwijdte ervan te gaan verstaan 
ligt voor hem. 

A. AMNESTY INTERNATIONAL. CHILDWATCH. 
HUMANRIGHTS WATCH. DEFENCE FOR CHILD-
REN.

Gedicht Dag Hammerskjold

Zingen. Gezang 78:3.

We komen bij de zevende statie. Jezus ontmoet 
Veronica.

Stem:
Vrome vertellers laten Veronica Jezus' vermoeide 

gezicht afdrogen. Zijn gezicht zou in de doek afge-
drukt zijn blijven staan.



Gids. 
Veel meer kon het niet zijn:
een paar veegjes over zijn hoofd.
Want de stoet moet verder
van de ter dood gedoemden.

Maar hun contact was zo intiem
dat zijn gezicht een blijvende
indruk achter gelaten heeft.

Veronica draagt heel haar leven 
Zijn vreemd bekend gezicht
als een onuitwisbare indruk 
op haar lijf geschreven.

De verdwijnende Jezus
raakt zo nooit uit beeld.

A. VROUWEN VOOR VREDE. DWAZE MOE-
DERS. 

Muziek



We komen bij de achtste statie. Jezus en de vrou-
wen van Jeruzalem.

Stem:
Lukas (23:27) schrijft over  ..een grote volksme-

nigte die Jezus volgde evenals enkele  vrouwen die 
zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden.

 

Gids:
Wat ben je helemaal in 
een menigte; in de drukte van een
volksoploop!
Wat doen vrouwen eigenlijk
bij deze barre mannen
aangelegenheid van alleen maar
verliezers.
Huilende vrouwen,
die niet boven de marsmuziek uitkomen.

Huilen om Jezus.
Huilen om je zelf en je kinderen.
Huilen om het systeem,
waar je ook in zit;
om de regels die uitgevoerd moeten worden.



De vrouwen komen op het
schilderij niet voor,
maar wel hun tranen.
Jezus komt op het schilderij 
niet voor 
maar wel zijn handen.

Zingen ZG 3 nr 40 Helemaal of bv de delen 1,6,8.

Hier is ook gelegenheid om andere voorbeden te 
doen.

We komen bij de negende statie. Jezus aan het 
kruis.

Stem:
Lukas (23:33) noteert: ...werd Hij gekruisigd, sa-

men met de twee misdadigers, de een rechts van 
hem, de ander links.

Gids:
Gelyncht.
Slordig weg aan een paal geslagen;
Bloedig en onmogelijk uitgerekt.
Drie uren nacht



boven en beneden;
spot aan, in een baan van licht
hangt Hij er te hangen,
als een uithangbord
van slechte smaak.
Niet dat het zo lang duurt,-
het wordt alleen zo
vaak herhaald.

We gaan dus meteen door naar de tiende statie. 
Jezus sterft.

We gaan staan.

Stilte.
De Paaskaars wordt gedoofd. 
Stilte.

ZINGEN “Als alles duister is” 3x. (muziekbalk Tai-
zé erbij)

Daarna gaan we weer zitten.



We komen bij de elfde statie. De afname van het 
kruis.

Stem:
Van Lukas (23:53) weten we: Nadat Jozef van 

Arimatea het lichaam van het kruis had gehaald, 
wikkelde hij het in linnen doeken.

Gids:
Het kruis laat Jezus
in stukken en brokken los.
Alsof er geen verband meer is.
Het zo geschonden hoofd
zwaar en vleeskleurig. 
De rouwrand is breder. 
 
Wie zal het beschrijven.
Zijn lichaam
weer in doeken,
zoals destijds in die stal.
Nu is er dan wel plaats 
voor Hem. 
In iemands eigen graf.



We gaan meteen door naar de twaalfde statie. Je-
zus in het graf.

Gids:
Twee bewegingen:
Alles wordt naar binnen gezogen
in een kolk van zwart.
En aarzelend kringelt er
een bloedrode draad uit
die steeds wijder spiraalt
van het schilderij af
de nacht in.
Rode draad naar opstanding
gegidst door de korenaren.

ZINGEN CANON: UIT UW VERBORGENHEID
     Uit uw verborgenheid blijft Gij het licht ontste-

ken.
     Breek alle duisternis en wees ons vredeste-

ken!
     Wij zijn uw kandelaar, wij gaan het donker te-

gen!
(ZG deel 4 muziekbalk)



We komen uit bij de dertiende statie:  van de Op-
standing.

Gids.
Dit is van een andere orde
dan de vorige staties:
nu geen breuklijnen meer.

Een explosie van licht en warmte.
Er is nog wel een kruis,
ingebakken in de grondverf;
en het is opgenomen in 
een vreemd-bekend Gezicht.

Met dat Gezicht op ons netvlies
gaan we de Stille Zaterdag in.
We weten wat ons te wachten staat.

SLOTLIED ZG 6 nr 32 muziekbalk
 



Zegen.
Vg. Over onze harten, over onze huizen
A DE ZEGEN VAN GOD
 Vg In ons komen, in ons gaan
 A DE VREDE VAN GOD
 Vg In ons leven, in ons geloven
 A DE LIEFDE VAN GOD
 Vg Aan ons eind en nieuw beginnen
 A DE BARMHARTIGHEID VAN GOD
 BIJ WIE DE BRON VAN LEVEN IS.  AMEN

Colofon.
De staties zijn van de hand van Jan Anne Bos.
De breuklijnen zijn afgekeken van de stijl van 

glas-in-lood; het duidt op de verbrokkelde werkelijk-
heid; de kwetsbaarheid.

Muziek werd verzorgd door
Medewerkenden in de liturgie

Teksten: Titel ontleend aan “De Keltische manier 
van bidden” p 129. 

Ida Gerhardt. 
Wislawa 
Szymborska. 
Dag Hammarskjöld.

Lay out en druk.


