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Het lijden is niet de vraag 
 

 

 

 

 

de mens 

 
 

 De kruisweg bidden  

   

   

 De Morgenster 

 Papendrecht, 6 April 2013 
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Toelichting:  

  

 In deze viering die aansluit op een aloude traditie, lopen 

een aantal lijnen. 

De ene lijn is: beeldtaal. 

Tweede lijn: woorden van de gids; verbale 

penseelstreken. 

Derde lijn: teksten van een en dezelfde dichter. Huub 

Oosterhuis.  

Vierde lijn : muziek en zang. 

Vijfde lijn: Gezongen responsies.  

   

 In de Kruisweg is Opstanding een onmisbaar 

element. Daarom een geheel ander schilderij en 

teksten van Hans Andreus.  

 

   

Men neemt in stilte plaats.  

   

Inleidende muziek in stilte.  

   

Opening:   
Tijdens het binnenkomen van de dienstdoende groep : 

 

 Uit de diepte roep ik jou.  

Jij, hoor mijn stem. 

Doe je oren open, jij en luister  

naar mijn stem die om genade smeekt.  

 

   

 Zou jij zonden tellen.  

Wie zal dat bestaan?  

Maar bij jou is vergeving 

zo  wil jij gekend zijn. 

 

   

 Ik wacht op Hem en hoop.  

Mijn ziel wacht op Hem en volhardt.  

Ik houd mij aan zijn woord. 
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 Mijn ziel ziet uit naar Hem  

zoals wie staat op wacht  

uitziet naar de morgen  

naar het morgenlicht. 

 

   

 Israël, volhard in Hem  

want bij Hem is genade.  

Kracht om te bevrijden is bij Hem, veel kracht. 

Hij zal jou bevrijden Israël,  

uit de macht van ongerechtigheid. 

                               ( Oosterhuis 150 Psalmen vrij 130 ) 

   

 

Begroeting  

   

Intro op de viering  

   

De eerste statie: Het vonnis door Pilatus 
  

Gids: Verslonden vraagtekenmens. 

Zonder dat er iemand verhaal haalt. 

Opgeslokt door kreten en koppen 
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in de krant. 

Het hoofdvonnis: 

je bent een mens van niets meer, 

een kleine lettertjes mens. 

Onkostenpost die niet meetelt, 

niet bij bedrijfsreorganisatie, 

niet bij militaire missies, 

niet in de hele bonuscultuur. 

Machtige fragwürdige  mens ook, 

die alles op losse schroeven hebt 

gezet. 

Ben jij nog gevraagd voor een 

toekomst? 

Ik vraag maar.... 

 

 

 

 

Allen: Met Pilatus stellen wij:  
 “Zie de mens, dat levensgrote vraagteken.” 
   

Zingen: Blijf bij Mij en waak hier met mij (3x) 

 
  ( Taizé ) 

De tweede statie: Kruisaanname 
 

Gids: Kruisen markeren,  

blokkeren.... 

hhangen, wurgen. 

Monumentaal kruis  

of als draagmodel. 

Er zijn er veel meer dan dat ene  

van Vraagtekenman Jezus; 

van toen. 
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Opvallend in het licht, 

opvallend duistere kruisen 

maar pijn, lijden. 

De kruisen van de Grote 

Slachtoffers 

De ere-kruisen, 

op mannenborsten 

op massagraven; 

kruisen in de asfaltjungle 

en in de rioolsystemen. 

De tatoeages van jeugdbendes 

Het kruis van alle menselijke afval 

En onze eigen kruisen 

 

Jezus neemt het kruis aan... 

wegwijzer? 

 

Een kruis gaat een eigen leven 

lijden 

maar dat van jou is ook van Hem. 

En van je partner,  

van iedere vreemde. 

 

Wat is dus de vraag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 Roepen. Schreeuwen is het  

wie roep je, zeggen ze.  

Schreeuw niet zo, jij.  

 

God roep ik. God schreeuwt mijn stem.  

Smeken is het. Klagen, zelfbeklag  

woede om belediging en leugen.  

 

God roep je – je wil aandacht?  

Hij luistert? Antwoordt? Bij Hem  

ben je veilig? Een vader?  
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Ja om aandacht schreeuw ik.  

En Hij hoort. Dat geloof ik.  

Dat troost me. Ja Hij zal. 
 (Oosterhuis 150 Psalmen vrij 142)  
   

Zingen: Blijf bij Mij en waak hier met mij (3x) 

 
  ( Taizé ) 

De derde statie: bespotting 
   

Gids: het vraagtekenhoofd een  

stukje dorenkroon 

spothaarlok 

klemgezet in 

streng gesloten front  

van hoekige mensen. 

 

Geen handen, 

geen harten 

strenge oogjes felle monden 

Ingeklemd in zwart 

 

Had hij maar niet zo anders 

moeten zijn. 

 

Spotten om niet  

met hem besmet te raken. 

Geïsoleerd 

want hij is de spelbreker. 
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Zingen: Blijf bij Mij en waak hier met mij (3x) 

 
  ( Taizé ) 

De vierde statie: val onder het kruis 
   

Gids: je raakt zoek tussen al die kruisen 

een rode vlek 

koud licht 

onthullend ook 

wil je het nog wel zien? 

Al die rode gekruisigden 

die niet opkrabbelden 

waar geen halve maan naar 

kraaide? 

 

Maar wordt het licht 

toch groter? 

Het zwart moet wijken? 

 

Dan kun je opstaan. 

Er komen handen die je 

aanraken, die  

optillen. 

Ja, je gaat de kruisweg verder. 
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Zingen: Blijf bij Mij en waak hier met mij (3x) 

 
  ( Taizé ) 
   

De vijfde statie: ontmoeting met zijn Moeder 
   

Gids: Poseren op de weg die ze samen 

gaan. 

Waar laten ze dat onhandig grote 

kruis? 

 

Vergroeid met zijn Moeder Maria. 

Wie roept er nou nooit om 

moeder!? 

 

Heldere kleuren van geloof, en 

liefde 

een kruis in de kleur van hoop. 

 

Zij een verwijzing naar Vader?  

 

Aan de einder die heuvel 

daar is nog een plaats vacant; 

zijn kruis, haar kruis. 

Plaats om Vader te vragen  

'waarom heb je me verlaten'? 

 

 Kom jij hoog van de bergen  

mij helpen –  

wat zien mijn ogen?  

 

De schepper van aarde en hemel  

mijn helper  
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dat weet mijn ziel  

dat weet mijn voet die niet wankelt.  

 

Hij zal niet slapen, Israëls behoeder.  

Hij zal mij hoeden, ik ga in zijn schaduw:  

geen zonnesteek overdag  

en 's nachts geen tik van de maan.  

 

Hij zal je ziel bewaren  

is mij gezegd.  

 

Ik ga mijn weg  

kom veilig aan.  

Mijn helper is de Naam  

de schepper van hemel en aarde.  
 (Oosterhuis 150 Psalmen vrij 121)  
   
   

Zingen: Geef vrede op de aarde (3x) 

 

 
          Do -  na          no - bis          pa - cem  in       ter  -    ra 

 
     Do  -  na          no  -  bis           pa - cem. Do - mi   -    ne. 

 

De zesde statie: Simon neemt het kruis over 

   
Gids: Als je zo heel klein bent 

is zo'n hand van die boeren-land-

man Simon enorm groot. 

Hulp.  
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Simon heeft een ander 

perspectief:  

Zijn vrije avond bedorven. 

Waar laat hij zich mee in? 

Doorziet hij het corrupte spel 

is hij nu rijp voor de guerrilla? 

Gewoon de blik op oneindig kan 

ook. 

 

Waar blijf je na zo'n inzet? 

 

 

 

 

 Mocht die Ene, Ik-zal  

Ik-zal-er-zijn, geen ander.  

Mocht die mij antwoord geven  

op deze onheilsdag.  

 

De god van Jakob, die Ene  

van verdwaalde en balling  

neme mij bij de hand –  

moge ik Jakob zijn.  

 

Op de dag van mijn rampspoed  

dat Hij mij hore en zie.  

Mocht Hij mij geven antwoord  

balsem voor mijn ziel.  

 

Mocht Hij mij grijpen en niet meer  

loslaten, nooit meer – jij.  

Mocht Hij mij vasthouden dragen  

nooit meer loslaten – Gij.  

 

Anderen hebben wagens en paarden  

ik heb alleen uw Naam.  

Zij zwikken en vallen. Ik sta.  

 

                                      Moge ik staan en mij houden. 
 (Oosterhuis 150 Psalmen vrij 20)  
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Zingen: Geef vrede op de aarde (3x) 
   

 
          Do -  na          no - bis          pa - cem  in       ter  -    ra 

 
     Do  -  na          no  -  bis           pa - cem. Do - mi    -    ne. 

 

De zevende statie: Veronica droogt Jezus’ gezicht af 
   
Gids: Ogen  

Ze heeft in die stoet 

rond een zoveelste pechvogel 

beter gekeken dan de anderen. 

Veronica maakt oog- 

hand-, hart-contact. 

 

Die mensen zijn er goddank. 

Dat kun jij zijn.  

 

Blik die niet meer loslaat 

Van zijn wakend beeld  

hecht in het hart van Veronica. 

Heel haar leven houdt ze  

dat bij zich:  

Wat of Wie heb ik daar gezien? 

Zijn 'vreemd bekend gezicht'. 

 

Een doek,  

een droom die duurt. 

 

Je kunt niet zeggen,  

dat je niks gezien hebt. 
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Zingen: Geef vrede op de aarde (3x) 
   

 
          Do -  na          no - bis          pa - cem  in       ter  -    ra 

 
     Do  -  na          no  -  bis           pa - cem. Do - mi    -    ne. 
 

 

De achtste statie: Jezus ontmoet vrouwen van Jeruzalem 
 

Gids: Grote vragen. Een hele groep. 

De zijlijn is altijd goed bezet. 

Daar staan ze.  

Barstend vol tranen. 

Op alle dagen van verdriet. 

Hoe had het zo ver met Hem 

kunnen komen? 

Hoe moet het nu met Hem verder? 

Toch jammer van zo'n goed mens. 

Hoe gaat het nu zonder Hem 

verder? 

 

 

Jezus de spiegel waarin ze zich 

zelf zien. 

Zouden ze het al zien: 

Alle eeuwen door zijn  

vrouwen en kinderen het eerst  

weerloos zoals Hij Zelf! 

Altijd leven de warlords zich  

het eerst op kinderen en vrouwen 

uit. 

 

 

Ja, en die hadden ook allemaal 
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moeders... 

waartoe hebben die hun kinderen 

gezoogd. 

 

Grote vragen. Een hele groep. 

   

Zingen: Geef vrede op de aarde (3x) 
   

 
          Do -  na          no - bis          pa - cem  in       ter  -    ra 

 
     Do  -  na          no  -  bis           pa - cem. Do - mi    -    ne. 

   

Muzikaal intermezzo.  

Voorafgaand aan de scènes op Golgotha. 
   

De negende statie: Kruisiging  
   

Gids: Een kruis kan verstarren, –  

dan wordt het een categorie, 

een soort, een logo, een etiket. 

Kruis als kunstvorm 

en godbeterhet: kruistocht. 

 

Kruis is altijd een mens, 

ook als je ze per atoombom 

kruisigt. 

 

Maar wat is nou de vraag 

als de Zoon gekruisigd wordt??? 

 

Wie is God? 

 

Wie is de mens? 
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Wie is nog  mens? 

Wie is al mens? 

 

Als je deze mens gekruisigd hebt, 

wie staat er straks dan op? 

 Gisterennacht  

kroop ik nog  

bloed zwetend  

nu hang ik  

 

jouw naam luidt  

dat je mij redt  

vrijmaakt  

recht doet –  

hoor mij  

 

hoor je mij?  

 

Wie  

waren dat  

die mij pakten  

geselden  

doorboorden?  

Wie is hun god?  

 

Daar  

eindelijk  

ben je dan:  

je neemt me af.  

Je wikkelt me  

in linnen doeken.  

 

Er is geen pijn meer.  

Dank je.  

 

Ben jij God?  
 (Oosterhuis 150 psalmen vrij 54)  
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De tiende statie: Johannes en Maria bij Jezus’ kruis 
   

Gids: dat ze elkaar hier moesten treffen 

een vriend die je lief kon hebben 

een moeder die je lief had 

en Hij. 

Alles wat je had 

je nalatenschap. 

Waar laat je ze? 

In een groots gebaar  

een Godsgeschenk aan elkaar. 

Gouden moment op een  

kruisheuvel. 

 

                            God onze toevlucht en kracht.  

  

De aarde verandert. Hij niet. 

Bergen vallen in zee, 

zeeën razen en tieren. 

Maar Hij is een vaste burcht 

een stad op rotsen gevestigd 

in tuinen gespreid – 

blinkende stromen doorstromen Hem 

dwars door zijn midden. 

 

God onze toevlucht en kracht. 

 

Hij gaat iets doen. 

Hij is als morgenlicht 

met een groot voornemen op weg gegaan:  

 

einde oorlog. 

 

    Hij heeft de stormwind bevolen 

alle wapentuig bijeen te waaien 

van waar ook ter wereld –  

gigantische belten 

 

Hij steekt er de brand in: 
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vreugdevuur, hoog laait het op 

diep dooft het uit. 

 

einde oorlog. 

 

God onze toevlucht en kracht.   
 (Oosterhuis 150 psalmen vrij 46)  
   

De elfde statie: sterven 
   

Gids: Als een worm in de wind. 

Licht, leeg, niets; 

rauw, rood, paars; 

bleke mond dicht oog. 

 

Wie maakt zich de vraag van 

deze gestorvene eigen? 

 

Is het niet ook die eerste vraag: 

“Kaïn, waar is je broeder?” 

 

In Sobibor, Guantanamo 

Fukushima 

Homs. Thuis. 

 

Een klein beetje groen. 

 

   
 Zingen, heel de aarde, 

een nieuw lied?  

 

Schreeuwen, vloeken, 

het oude lied van oorlog 

martelen, hakken, onthoofden: 

de schreeuw van de kleinste god. 

Machteloos strompelt hij 

tussen de lijken van de namelozen 

weeklagend. 
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Zingen, heel de aarde, 

een nieuw lied?  

 

Ooit in vergeten tijden 

was hij machtig, onwankelbaar tronend, 

schiep juichende zonnen en zeeën:  

zes dagen van Grote God. 

Nu strompelt een zwarte vlek 

tussen de graven van de namelozen 

weeklagend. 

 

Zingen, heel de aarde, 

een nieuw lied? 
 (Oosterhuis 150 psalmen vrij 96)  

De twaalfde statie: Afname van het kruis 
   

Gids: Gebogen schouders van een kruis, 

een verontschuldiging 

niets houdt Jezus meer vast. 

Volop vraagtekens  

aan de kant van de bezoekers. 

 

Als in estafette zal een zijn 

doornenkroon doorgeven. 

Dat kunnen ze nog doen 

tenminste. 

 

   

Muziek in stilte  
   

De dertiende statie: Stille Zaterdag 
   

Gids: Kleine mensjes bij het  

Grote Vraagteken. 

De verhoudingen zijn zoek 
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Gaan alle vragen mee zijn graf in? 

Neen, die blijven; meer  

levend dan dood dan ooit. 

Voor elke dag van nu tot ooit. 

Je kunt niet niet-vragend 

verder gaan. 

 

Hoeft ook niet. 

De graankorrel sterft 

maar dat is geen vraag  

geen kwestie, 

dat is taal van oogst 

voor kleine mensjes 

met hun Levensvragen. 

 

   

Zingen: Gij zijt voorbijgegaan 
 Lied 607 Liedboek zebihek 

   

De ‘geheel andere’statie. De opstanding 
   

 

 

 

 

 

 

 
   
 onzeker als nooit  

eerder in mijn woorden,  

loop ik in kringen  

om het licht heen.  

Ik durf het niet,  

aan de oevers van het licht,  

ik durf het niet aan,  
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daar te gaan staan.  

   
 Ik weet haast niets meer  

van alles wat ik eens heb willen 

zeggen. 

Ik wil haast niets meer zeggen.  

Alleen iets van het licht. 

 

   
 Het licht  

van het licht  

in het licht.  

Goed dan.  

Maar hoe dan,  

dat licht  

van dat licht  

in dat licht?  

 

   
 Mijn God, verbrand  

het laatste verschil  

tussen het licht  

dat mij verbrandt  

en het licht  

dat je van mij wil. 

 

   

Zegenbede gezongen:  
  

 
                   Licht dat terugkomt. Hoop die niet sterven wil. Vrede die bij ons blijft. 

   

Uitleidend orgelspel  
   

Collecte  
 Bij de uitgang is er een collecte bestemd voor de 

diaconie. 
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Colofon:   
Medewerkenden aan deze viering:  leden van de werkgroep MiddagVieringen 

Organist: Maarten de Keizer 

Regie en samenstelling: Jan Anne Bos 

Kruiswegstaties: Jan Anne Bos 

Lay-out: S Gerrit de Vos 

Drukwerk: Patercomputers 

Beameroperator tijdens de viering: Lotte van Niekerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 De volgende MiddagVieringen :  
 De Viering van 4 mei komt te vervallen. 

 

 De peuter- en kleuterviering van 1 juni is verplaatst naar 15 

juni.  Deze viering wordt verzorgd door ds. Annette 

Driebergen. Ook in deze viering bent u van harte 

uitgenodigd. 

   

 Het nieuwe seizoen 2014 – 2015 starten we op zondag 7 

september 

 

 De invulling van het seizoen 2014 – 2015 zal gepubliceerd 

worden in de BewaarSchakel van augustus. 

 


