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Toelichting.  
 
De kruisweg VERBEELDT een aantal momenten op de weg die Jezus gaat van 
het gerechtsgebouw van Pilatus tot de tuin van Jozef van Arimathea. We maken 
daar een meditatieve pelgrimage langs: teksten, gebeden, bezinning. We kunnen 
het zingen niet laten, overigens. 
 
Zeven schilderijen slaan op de tocht naar het kruis toe. Vervolgens zijn er vier 
staties bij Jezus’ Kruis.  
 
Een gids geeft een paar aanduidingen; maar kijk/mediteer vooral zelf.  Over het 
visioen van KruisPasen; en verder.  
Vandaar dat de reeks afgesloten wordt met de statie van de Opstanding.  
Uiteindelijk komen ons eigen lijden, sterven en opstaan en dat van anderen in 
onze wereld vandaag in zicht. Dat alles samen is, als U wilt, de ‘preek’. Of 
misschien heeft het voor U meer het karakter van een gebedsdienst. 
 
In deze versie worden Psalmen in de versie van Lloyd Haft aangegeven.(Hij 
spreekt God vaak aan met “Ziende”. En met “Jij”).  
Gedichten van  Gerrit Achterberg. Hans Andreus  en Ida Gerhardt worden 
voorgesteld. Het zijn slechts aanwijzingen; we hebben ze niet afgedrukt hier.  
Ook de voorkant en aangegeven liederen (indien niet anders aangegeven uit 
Liedboek voor de kerken) zijn slechts voorstellen. 
 
“Onderweg” steken we (zwarte) kaarsen aan vanwege het lijden van  mensen 
van allerlei soorten.  
 
Als men de mogelijkheid heeft om daadwerkelijk langs de staties te gaan, is dat 
een bonus.  
 
Kerk en Vrede lanceert de Kruisweg graag als weg naar een (bevrijde) cultuur 
van Vrede en geweldloosheid.  
We houden ons aanbevolen voor uw ervaringen ermee. 
(www.kerkenvrede.nl)
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Intro van het huis. 
 

Gids: (Achterberg) 
Ik  kan alleen maar woorden ontmoeten, U niet meer. 
 
 
Cantorij: Zingend Geloven dl 4 nr 17 
 
 
We gaan staan. 
 

 
 
Gezang 360:3. 
    
      
We gaan zitten. 
 

1E STATIE. DE VEROORDELING. 
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Gids: We gaan naar de eerste statie: Jezus wordt veroordeeld door 
Pilatus. 
 
Jezus’ kruisweg zet in bij zijn VONNIS door Pilatus. 
Als dat eenmaal geveld is, is er geen weg terug. 
 
Pilatus, met camouflagepet.  
Macht.  
De woorden maken hem onmenselijk gebekt. 
Een plakkaat als een bloedvlek aan een schutting. 
Het krijgt nog wel meer gezicht onderweg. 
Subtiel is het allemaal niet. 
Er loopt bloed uit. 
In het wasbakje van Pilatus’ onschuld... 
 
Jezus zelf is in beeld gebracht door  
de doornenkroon om het vonnis. 
Uit het plakkaat komt zijn gezicht naar boven. 
 
Er hangt een vraag in de lucht: “Wat is waarheid?” 
Jij mag zelf antwoord geven. 
Kun je? 
 
Diaken: 
Wij steken een kaars aan tegen al het lijden dat veroorzaakt wordt 
door corrupte rechters en regeerders. 
 
Liturg: 
Psalm (83) Lloyd Haft 
 
Muziek. Persoonlijke overdenking. 
 
 
Zingen Gezang 184: 
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2E STATIE. JEZUS NEEMT HET KRUIS OP. 
Gids: 
We zijn nu bij de 2e statie: Jezus neemt het Kruis op, om op weg 
te gaan naar Golgotha. 
 
 
De soldaten hebben hun kans schoon gezien. 
Hossen om een weerloze. 
Met z’n allen. Kat en muis. 
Mantel aan; mantel uit. 
Die blijft vacant achter; 
voor de ‘volgende’ zogezegd. 
En de ‘gekrookte’ rietstaf tegen de muur  
van de  binnenplaats 
als een teken aan de wand. 
 
Dode ogen van ramen. De buitenwereld sluit zich af. 
Dit wil je niet zien. 
 
Jezus stapt de drempel over naar buiten. 
Onhandig trekkend aan het kruis. 
Je went er nooit(?) aan. 
 

ALLEN:                 WIJ DIE LIEVER EEN  

ANDERE KANT UIT KIJKEN;  

HET IS OOK TE GEK VOOR WOORDEN.  

 

 
Liturg:  
Uit Psalm (23) Lloyd Haft: 
 
 
Zingen Gezang 173: 
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3E STATIE. JEZUS VALT ONDER HET KRUIS. 
 
Gids: Bij de 3e statie zijn we: Jezus’ val onder het kruis. 
 
Het kruis knakt. Het krijgt menselijke trekken. 
De evangelisten vermelden het niet. 
Maar zo gaat het wel met mensen.  
Ook met deze Mensenzoon. 
De veel te zware last.  
In veel meer kleuren dan er kruisen zijn. 
Veel  en vaak vallen. 
Er is eindeloos veel van. 
 
Van waar U ligt, Heer Jezus, 
wordt dat kruis als maar kolossaler 
En U bent nog maar net op weg! 
Is er een kreet van ontzetting gegaan 
door de massa om U heen? 
 
Waar komt het kruis toch vandaan? 
Wie doet wie wat aan? 
 
En altijd net één keer meer opstaan. 
Bij wijze van protest! 
 
 

ALLEN:           WIJ ZULLEN NIET ZEGGEN  

DAT WE HET NIET GEWETEN HEBBEN.  

HET KRUIS IS UITSLUITING  

EN MACHTELOOSHEID. 

Liturg: 
Psalm (25) Lloyd Haft 
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Zingen Gz 178: 1,7,8. 
 
 
Diaken: 
Ik steek deze tweede kaars aan voor allen die blijvend geschonden 
werden door traumatische ervaringen. 
 
 

4E STATIE. JEZUS ONTMOET ZIJN MOEDER MARIA. 
 
Gids: Nu zijn we bij de 4e statie: Jezus ontmoet zijn moeder. 
 
 
 
Hij en zijn Moeder 
samen onder zijn kruis. 
Ze was Hem natuurlijk nooit 
uit het oog, uit het hart verloren. 
 
Ze delen een handgebaar; 
waarschijnlijk heeft niemand  
in de menigte het woordeloos 
contact gezien. 
Intiem.  
Natuurlijk gaan hun gedachten terug  
naar de woorden van Simeon: 
“Een zwaard door uw eigen ziel”. 
Nu is het zo ver. 
Na al die jaren dat ze het aan zag komen, 
is het toch niet minder erg. 
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ALLEN:         LAAT ONS OP ONZE MOMENTEN 

VAN LIJDEN IEMAND  

VINDEN DIE VAN ONS HOUDT. 

 
Liturg: 
Psalm(113) Lloyd Haft: 
 
 
Zingen. Gezang 409:3 
 
 
 

5E STATIE. SIMON GAAT JEZUS’ KRUIS DRAGEN. 
 
Gids: We gaan naar de 5e statie: Simon moet Jezus’ kruis gaan 
dragen. 
 
 
Simon is er ook maar tegen 
wil en dank bij gehaald. 
Ging het hem eigenlijk wel aan? 
Het kruis is vereenzelvigd met de dragers. 
Wiens kruis is het eigenlijk?  
 
Zonder woorden is Simon  
de weg van Jezus gegaan: 
De weg van een Levende, overigens. 
Maar dat is achteraf.... 
Het is de vraag of het kruis wel altijd 
voelt als een kruis van hoop. 
 
Liturg: 
Psalm (76)Lloyd Haft: 
 
Diaken: 
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Deze 3e kaars steek ik aan voor 
...... 
 
Zingen gezang 442: 
 
 

6E STATIE. VERONICA . 
Gids: De 6e statie. Jezus ontmoet Veronica. 
 
Veronica heeft op de Kruisweg 
Jezus’ gezicht afgewist met 
een doek. 
Zo vertelt de legende diepzinnig. 
 
Er zit toch een scheur 
in het keiharde systeem dat 
Jezus als misdadiger wegwerkt. 
Een  vleug menselijkheid. 
Het voelt aan als protest ook. 
 
Daags er na aan de waslijn 
-een kruis in een burgermanstuintje- 
blijkt de doek de indruk 
die Jezus op Veronica gemaakt 
heeft niet los te kunnen laten. 
Een gezicht dat je bij blijft. 
Het zal altijd een ander  
licht op haar leven werpen. 
 
Liturg: 
Psalm(100) Lloyd Haft: 
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ALLEN:                     DE LIEVE HANDEN 

EN DE DOEK VAN VERONICA. 

WIJ VINDEN OVERAL HET GEZICHT 

VAN JEZUS. 

 
Gedicht: Onzeker als nooit (Hans Andreus) 
 
Zingen gezang 491 
 
 
 

7E STATIE. JEZUS EN DE VROUWEN VAN JERUZALEM. 
 
Gids: 7e statie: Jezus en de vrouwen van Jeruzalem. 
 
Een stil groepje; 
in eenvoudige kleuren. 
De te kruisigen Jezus 
is het kruis. 
Afwijkend van wat het evangelie 
vertelt over deze ontmoeting 
omvat Jezus hen met armgebaar. 
 
Of Hij zendt hen weg 
op hun eigen weg. 
Hij kan ze niet meenemen 
op de weg die Hij zelf gaat. 
Ieder voor zich, 
inderdaad God voor ons allen. 
 
Muziek. Persoonlijke overdenking. 
 
Diaken: 
Ik steek deze 4e kaars aan voor vrouwen en kinderen,  
die doorgaans de eerste slachtoffers zijn, 
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als er iets mis gaat. 
 

8E STATIE JEZUS GEEFT ZIJN VRIEND EN ZIJN MOEDER 
AAN ELKAAR. 

Gids: Nu zijn we bij de 8e statie. Jezus geeft Maria en Johannes 
aan elkaar. 
 
 
Ze staan niet sterk in  
hun schoenen, daar onder Jezus’ kruis. 
Maar zoals Hij hen aanspreekt 
is het alsof de armen van het 
kruis zich om hen heen vleien. 
Een omarming als van een vriend, 
Maar het is de Zoon. 
Het kruis heeft er een warme kleur van 
gekregen. 
 
Voor heel hun verdere leven 
samen, hebben ze een nieuwe  
achtergrond. 
Een nieuwe Moeder  
en een nieuwe zoon. 
 
Liturg: 
Psalm (18) Lloyd Haft: 
 
 
Gezang 454 : 
 
 

9E STATIE JEZUS STERFT AAN HET KRUIS. 
 
Allen gaan staan. 
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Gids: De 9e statie: het sterven van Jezus. 
  
Nu het donker van  
het zesde tot het negende uur optrekt, 
zien we Jezus er hangen: 
de drie zwarte uren hebben 
Hem kapot gekregen; 
In losse stukken  
hangt Hij er te kijk. 
 
De vijf wonden vlammen op. 
Voor wie het nog zien wil. 
Even geen andere mensen in beeld. 
Niet dat die er  niet toe doen.... 
 
De Paaskaars wordt gedoofd. 
 
Stilte. 
 
Liturg: 
Psalm (30) Lloyd Haft 
 
 
Zingen uit Taize: nr 26 “Als alles duister is..”  
We blijven dat een aantal keren herhalen. 
Daarna gaan we weer zitten. 
 
 

10E STATIE. JEZUS VAN HET KRUIS GENOMEN. 
 
Gids: 10e statie: de Kruisafname. 
 
Het kruis staat er wankel bij; 
vloeibaar bijna. 
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Het heeft Jezus moeten laten glippen. 
Hij ligt eronder. 
 
Veel hemel, 
maar behoorlijk dicht. 
Nicodemus en Jozef 
staan er ongemakkelijk bij  
met de doornenkroon in hun handen: 
wat moeten ze daar nu mee? 
 

ALLEN:                         UW NAAM.  

WIJ FLUISTEREN HIER UW NAAM : 

IMMANUEL... 

 
Persoonlijke overdenking. 
 
 
 

11E STATIE  HET GRAF . 
 
 

Gids: We zijn bij de 11e statie: Jezus in het graf. 
 
Jezus is in het graf gelegd. 
De zaterdag is stil. Zeer stil. 
Er is zo weinig mogelijk beeld; 
er valt toch niks meer te zien?! 
 
De grote woorden zijn uitgesloten 
als in een donker zwart gat. 
Gat van voorbij; niet van voorbij? 
 
Het is niet alleen ons zwarte gat 
van wanhoop en opgeven. 
Het is bekranst met Zijn doornenkroon 
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en Zijn rode bloedsomloop . 
Dat zegt al vast wat. 
Die zeggen samen met vijf kleine bloemetjes: 
“vergeet me niet”... 
 
Daar groeit de korenaar 
tegen de uitzichtloosheid in. 
 
 

ALLEN: WIJ GEDENKEN DE DOOD VAN DE HEER  

TOT HIJ KOMT. 

 
Liturg: 
Psalm (12) Lloyd Haft: 
 
Zingend Geloven dl 5 47b (met notenbeeld) 
    

12E STATIE DE OPSTANDING. 
 

Gids:  de 12e statie van de opstanding. 
 
Hier wilden we uitkomen. 
Want de Kruisweg is geen doodlopende weg. 
Een explosie van licht en warmte. 
Er is nog wel een kruis, 
ingebakken in de grondverf; 
maar het is 
‘verzwolgen in de overwinning.’ 
 
Wat wil je ook, als 
een vreemd-bekend Gezicht 
er door komt gloren. 
 
Met dat Gezicht op ons netvlies 
gaan we de Stille Zaterdag in. 
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We weten wat ons te wachten staat. 
 
Gedicht: Ida Gerhardt “Over de eerbied I” 
 

ALLEN:                       LIEVE GOD,  

DIT IS HET VERHAAL VAN UW LEVENDE.  

WIJ DANKEN U DAT U HEM IN ONS  

WAKKER HEBT GEROEPEN. 

 MAAK ONS UW ‘OPSTANDIG’ VOLK ONDERWEG.  

WEES GODMETONS  

DEZE GENADEVOLLE TIJD  

EN ALLE DAGEN VAN ONS LEVEN.  

AMEN. 

 
Gezongen Zegen.  
1. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
wees met ons in alle lijden. 
wees warmte en licht, 
een mens’lijk gezicht 
nabij ons in donk’re tijden. 
 
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. 
 
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. 
 
 
Colophon: 
 


