Kruisweg gebed

Met Christus ben ik gekruisigd, ikzelf leef niet meer.
Christus leeft in mij.
Mijn sterfelijk leven is een leven in de zoon van God,
Die mij heeft liefgehad en zichzelf heeft overgeleverd voor mij.
(Gal. 2,19-20)
Aanvang:
We zijn hier bijeen in de naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest+
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Zoals het was in het begin en nu en altijd
Tot in de eeuwen der eeuwen
Amen
Aanvangsgebed:
Heer Jezus Christus,
U weet hoe moeilijk het voor ons is
om elke dag opnieuw ons kruis
op te nemen en het te dragen.
Moge deze ontmoeting met U ons sterken.
Wees nabij aan ieder die
het lijden en het kruis
als onmacht en ontmoediging ervaart.
1E STATIE
JEZUS WORDT TER DOOD VEROORDEELD

V. Wij aanbidden u Christus en loven U
A. Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt
Een schijnvertoning, zonder vorm van proces. De enige reden, waarom dit moest
geschieden was: Hij moest zwijgen. Zijn taal kwam aan! Veroordelingen zonder
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vorm van proces zijn nog actueel. Zoveel geteisterde gezinnen omdat een vader of
moeder, dochter of zoon is weggehaald, omdat zij ongewenste ideeën verkondigen.
Er is zoveel verdriet, omdat mensen niet hun mond mogen openen en hun hart niet
mogen laten spreken; de waarheid wordt verkracht, omwille van wat?
Heer Jezus, wees nabij aan allen die omwille van de gerechtigheid moeten lijden en
geef ons de moed om op te komen voor anderen vooral wanneer hun vrijheid en
geloof in gevaar worden gebracht.
A: Onze Vader…
V: Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons.
A: God, wees ons zondaars genadig
Gevangen als een rover na laster en verraad.
zo staat Hij tegenover de machten van het kwaad.
En wat Hem ook zal deren met wat voor felle pijn,
Hij zal zich niet verweren doch louter vrede zijn.
2E STATIE
JEZUS NEEMT HET KRUIS OP ZIJN SCHOUDERS

V. Wij aanbidden U Christus en wij loven U
A. Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt
Niet omdat Hij zo gehecht was aan het kruis, heeft Hij het kruis opgenomen, maar
omdat Hij solidair was met allen die een kruis dragen. Het grote kruis dat mensen
dragen is dat zij niet gekend en bemind zijn: geen aanzien hebben, geen leven. Voor
kleine mensen is Hij opgekomen en Hij nam alle risico voor eigen leven. “Ik ben
gekomen”, zo waren Zijn woorden, “opdat zij leven zullen hebben en wel in
overvloed!” Dat was Zijn diepste hartstocht.
Heer Jezus, leer ons mensen aanzien en hun een naam te geven, waardoor zij weten
gekend en bemind te zijn.
A. Onze Vader…
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L. Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons
A. God, wees ons zondaars genadig
Ofschoon door overheden verworpen en veracht
wordt Hij als vorst beleden en zo voorgoed herdacht.
Waar leugens triomferen en hoogmoed ons kleineert,
zal Hij ons waarheid leren die als een vriend regeert.
3E STATIE
JEZUS VALT VOOR DE EERSTE MAAL ONDER HET KRUIS

V. Wij aanbidden U Christus en wij loven U
A. Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt
De vrome verbeelding heeft het goed gezien. Zoveel verdriet is een mens teveel,
onmogelijk alleen te dragen. Het leven kan zwaar zijn. De mensen kunnen soms niet
meer verder en ze vallen. Soms is het oordeel over hen een nieuw verdriet. Ze
hadden beter moeten uitkijken. Dat is het oordeel van het koel verstand, maar niet
van het hart.
Heer Jezus, geef ons dat wij beter luisteren en kijken naar elkaar, opdat wij elkaar
begrijpen en opdat zo geen mens verloren loopt.
A. Onze Vader…
V: Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons.
A. God, wees ons zondaars genadig
Hij moest zijn kruis gaan dragen doorheen Jeruzalem.
Wie zijn in onze dagen nog bondgenoot van Hem?
Die zinloos moeten lijden op aanklacht zonder grond,
zij zijn in alle tijden het volk van zijn verbond.
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4E STATIE
JEZUS ONTMOET ZIJN BEDROEFDE MOEDER

V. Wij aanbidden U Christus en wij loven U
A. Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt
Het verdriet dat nu in Maria leeft is anders dan toen zij zei: “Mijn Kind waarom hebt
Gij ons dit aangedaan?” Haar leven was gelouterd, maar het bleef haar pijn dat zij zo
lijden moest. Zij heeft vreugde en pijn beleefd. Zij was op de bruiloft van Kana, maar
ook nu is zij erbij, op Zijn kruisweg. Zij is niet weggevlucht voor kwade dagen. Neen,
zij is er, met heel haar warme moederhart. Zij was er en is er, ondanks haar
machteloosheid en geen raad meer weten.
Heer Jezus, geef dat wij het leed van anderen niet ontvluchten. En waar geen
woorden zijn, geef dat ons hart blijft spreken.
A. Wees gegroet Maria…
V: Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons.
A. God, wees ons zondaars genadig
Door hoog en laag misprezen is Hij zijn weg gegaan;
door groten afgewezen door kleinen niet verstaan.
Met onze schuld beladen komt Hij in angst en nood;
geen part of deel van 't kwade, maar ons kwaad wordt zijn dood.
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5E STATIE
SIMON VAN CYRENE HELPT JEZUS HET KRUIS TE DRAGEN

V. Wij aanbidden U Christus en wij loven U
A. Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt
Gelukkig zijn er altijd nog mensen die helpen wanneer het nodig. Wanneer leren wij
onze echte vrienden ook al weer kennen? Van ons christen mag verwacht worden
dat wij er zijn wanneer het nodig is, juist in tijden van nood. Dat wij geen kwaad
spreken, maar ook niet dat wij het kwade goed spreken. Simon van Cyrene zet zijn
schouders er onder om de Heer te helpen. Hopelijk dragen wij elkaars lasten en het
kruis dat we allemaal te dragen krijgen.
Heer Jezus, laat Geest in ons werkzaam zijn, opdat wij elkaar helpen en steunen
wanneer dat nodig is.
A. Onze Vader…
V. Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons
A. God, wees ons zondaars genadig
Een mens te zijn op aarde in deze aardse tijd:
Dat is de dood aanvaarden de vrede en de strijd;
De mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan;
dat is op deze aarde De zelfzucht te weerstaan.
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6E STATIE
VERONICA REIKT JEZUS EEN ZWEETDOEK

V. Wij aanbidden U Christus en wij loven U
A. Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt
Je ware gezicht tonen. Daar is soms moed en durf voor nodig. Veronica komt naar
voren. Zij moét het gezicht van de Heer afvegen. Zij veegt het zweet en het bloed
van Hem af. Dwars door iedereen en los van wat mensen ook denken doet zij dat.
En de Heer geeft haar Zijn gelaat terug!
Heer Jezus, geef ons de moed om vanuit ons geloof in de kracht van de Liefde
anderen nabij te zijn. Geef dat we ons niet opsluiten in eigen zorg, maar zorg tonen.
Dat geeft niet alleen voldoening, maar het verbindt ons met U.
A. Wees gegroet Maria…
V. Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons
A. God, wees ons zondaars genadig
O Hoofd, vol bloed en wonden, gedekt met smaad en hoon,
O Godd'lijk Hoofd omwonden met scherpe doornenkroon!
O Gij die and're kronen een glorie waardig zijt:
Ik wil mijn hart U tonen, dat met U medelijdt.
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7E STATIE
JEZUS VALT VOOR DE TWEEDE MAAL ONDER HET KRUIS

V. Wij aanbidden U Christus en wij loven U
A. Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt
Het wordt steeds zwaarder. De Heer valt opnieuw. Soms denken ook wij: “Ik kan niet
meer verder. Het wordt me nu echt teveel.” Anderen sluiten zich af en lijken
ongevoelig te worden voor alles wat er kan gebeuren aan leed en verdriet. Honger in
Afrika, daar kan ik toch niets aan doen. Gebrokenheid in een gezin; het gaat toch
niet over mijn familie! Toch kunnen wij vaak meer betekenen dan wij vermoeden.
Een luisterend oor, iemand helpen bij het oversteken, het eenvoudig vragen hoe het
gaat, een eenvoudig gebed; het kan allemaal helpen opdat mensen niet onderuit
gaan. Zo kunnen wij het vallen van mensen voorkomen.
Heer Jezus, soms zijn we bang ons te geven, of soms twijfelen wij aan ons kunnen.
Laat de herinnering aan Uw leven, lijden, sterven en verrijzen steeds de goede
krachten in ons wakker roepen.
A. Onze Vader…
V. Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons
A. God, wees ons zondaars genadig
Ik wil voor U belijden mijn schuld, mijn zondigheid.
Want Gij kunt mij bevrijden, Heer die mijn jeugd verblijdt.
Vergeef mij al mijn zonden door 't offer van uw Bloed
Waarin Gij aan de Vader al onze schuld voldoet.
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8E STATIE
JEZUS ONTMOET DE WENENDE VROUWEN

V. Wij aanbidden U Christus en wij loven U
A. Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt
Ontmoeten is méér dan iemand tegenkomen. Er moet even niets. Er gebeurt iets.
Ook nu, te midden van al dat lijden en pijn, ziet Jezus de mens zoals hij, zoals zij is.
Hij ziet de vrouwen die verdriet hebben. Zij voelen dat. “Ween niet over Mij, maar
over uzelf en uw kinderen”, zegt Hij. Jezus vraagt zelfs hier dat wij anderen zullen
ontmoeten in hun leed, anderen ter harte gaan; vreemdelingen, uitgestotenen,
kleurlingen, ontheemden. Dat wij ons hun leed zullen aantrekken.
Heer Jezus, laat ons anderen aanzien met Uw ogen.
A. Wees gegroet Maria…
V. Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons.
A. God, wees ons zondaars genadig
Gelijk een rechteloze geen helpers om zich heen;
Geen mens om Hem te troosten op heel de wereld geen.
Een lam dat zonder blaten wacht op de laatste stoot
Zo laat hij zonder klagen zich leiden in de dood.
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9E STATIE
JEZUS VALT VOOR DE DERDE MAAL ONDER HET KRUIS

V. Wij aanbidden U Christus en wij loven U
A. Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
Dit was de derde maal. Dit drievoudig vallen herinnert ons aan het drievoudig gebed
in de Hof van Olijven: “Vader, als het mogelijk is, laat dan deze beker aan Mij
voorbijgaan. Maar niet Mijn, maar Uw wil geschiede”. Het herinnert ook aan de
drievoudige vraag: “Simon, zoon van Jona, bemin je Mij?” Jezus is niet weggevlucht
uit de hof en het opstaan na de derde val toont hoezeer Hij ons heeft liefgehad.
verdriet en teleurstelling betekenen soms voor ons om er een punt achter ons geloof
en onze inzet te zetten. ‘De Kerk is de Kerk niet meer!” Maar Jezus blijft aan ons
vragen: “Heb je Mij lief?”
Heer Jezus, laat ons uw leerlingen blijven en Uw woorden bewaren in ons hart.
A. Onze Vader…
V. Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons.
A. God wees ons zondaars genadig.
Mijn ogen zijn gevestigd Op God of Hij mij redt:
Mijn hart hoezeer onrustig heb ik op U gezet.
Maar wees mij dan genadig en richt mijn leven op
Als Mozes uit het water, als Jezus uit de doop.
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10E STATIE
JEZUS WORDT VAN ZIJN KLEDEREN BEROOFD

V. Wij aanbidden U Christus en wij loven U
A. Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt
Uitgekleed worden waar anderen bijstaan. In je hemd worden gezet. Je naakt en
weerloos voelen. Alles van je af nemen wat een mens zijn waardigheid geeft. Het
overkomt Hem. Hij is volkomen ontheemd en bij de levenden mag Hij niet meer zijn.
Zo kijken we naar onszelf, naar de naakten die wij niet hebben gekleed, de
hongerigen die wij niet hebben gevoed, de kleren die wij hebben geroofd, omdat wij
onze eigen status op moesten houden. Hebben wij ook anderen te kijk gezet, of
uitgekleed en weerloos gemaakt.
Heer Jezus wij vragen U dat wij bij alles wat wij doen het geluk van de ander voor
ogen houden. Dat wij niet dobbelen om ons bezit, maar het eerlijk verdelen.
A. Onze Vader…
V. Ontferm U over ons heer, ontferm U over ons.
A. God, wees ons zondaars genadig
Uit diepte van ellende roep ik tot U, o Heer;
Gij kunt verlossing zenden ik werp mij voor U neer.
O laat uw oor zich neigen tot mijn bedeesd gebed;
dat ik gehoor verkrijge en door U wordt gered.
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11E STATIE
JEZUS WORDT AAN HET KRUIS GESLAGEN

V. Wij aanbidden U Christus en wij loven U
A. Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
Jezus was niet de eerste en ook niet de laatste die aan het kruis werd geslagen.
Dagelijks worden mensen letterlijk en figuurlijk gekruisigd en gedood. Dood aan het
kruis, dat is sterven buiten de samenleving, weg uit de stad. Voor hen is er geen
plaats, geen ruimte meer. Hoe velen verdwijnen zo niet geruisloos uit het oog van de
mensen? Jezus is aanwezig in de doodstrijd van duizenden, van miljoenen, in alle
leven dat wordt bedreigd, hoe pril en jong ook. Vanaf Zijn kruis klaagt hij allen aan
die dit zomaar laten gebeuren en die zwijgend toekijken!
Heer Jezus, wij bidden U, ontferm U over ons en wees ons genadig. Leer ons leven
zoals U en geef ons kracht om te strijden tegen de dood en te vechten voor het
waarachtige leven.
A. Wees gegroet Maria…
V. Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons
A. God, wees ons zondaars genadig
Mijn God die zonder klagen het zwaarste hebt doorstaan!
Al wat Gij had te dragen: wie heeft het U gedaan?
Wee mij die voor de zonden het hoogste Goed verliet:
O om uw bloed en wonden verstoot mij zondaar niet
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12E STATIE
JEZUS STERFT AAN HET KRUIS

V. Wij aanbidden u Christus en wij loven U.
A. Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
Heden zul je met Mij zijn in het paradijs!” Zelfs vlak voor Zijn dood toont Jezus zijn
mateloze liefde voor de mens die kiest voor het goede; voor het leven. “Vader in Uw
handen beveel Ik mijn geest.” Jezus is echt gestorven, maar gaf zich over in de
handen van de levende God! Zijn dood wijst ons de weg die wij moeten gaan:
medemens te zijn tot aan de dood: betrokken op het leven rondom ons heen. Want
Zijn leven en sterven geven ons alle hoop. Zo is onze God: een God van mensen die
tot het uiterste gaan; die hun geest geven in het geloof dat die geest nooit ten onder
kan gaan!
Heer Jezus, geef ons een hart waarin ruimte is voor velen opdat een mens sterft in
verbondenheid met U, in uw Geest, geborgen in Uw Liefde.
A. Onze Vader…
Wees gegroet Maria…
V. Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons
A. God, wees ons zondaars genadig
Die trouw was reeds verraden die waar was niet geloofd;
Die vriend was wordt verlaten die licht was wordt gedoofd.
Nu komt het uur, der waarheid dat God op mensen stoot;
De liefde wordt verbrijzeld, de deernis wordt gedood.
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13E STATIE
JEZUS WORDT VAN HET KRUIS AFGENOMEN

V. Wij aanbidden U Christus en wij loven U.
A. Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt
Het kruis was niet van Hem afgenomen, zoals Hij had gebeden. Hij heeft de kelk van
bitter leed tot de bodem toe gedronken. Gehoorzaam tot de dood is Hij geworden.
Het onverhoorde gebed heeft Hem niet tegengehouden om door te gaan. Nu wordt
Hij van het kruis afgenomen om te worden begraven. De dood is niet weg te bidden.
Allen zullen wij sterven, maar onze roeping is, zolang ons het leven gegund is, te
leven als Jezus die ons is voorgegaan: gehoorzaam, gehoor gevend aan het leven
rondom ons heen. Dat is de weg van Jezus; de weg ten leven!
Heer Jezus, geef dat wij Uw weg durven gaan, door de dood heen!
A. Wees gegroet Maria
V. Ontferm U over ons Heer, ontferm u over ons
A. God, wees ons zondaars genadig
De Heer is trouw gebleven, Hij heeft ons welgedaan;
Hij gaf als brood zijn leven, Hij heeft de dood doorstaan.
Verlos ons van het kwade, o Heer, en maak het waar,
Dat wij met U gedoopt zijn ten dienste van elkaar.
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14E STATIE
JEZUS WORDT IN HET GRAF GELEGD

V. Wij aanbidden u Christus en wij loven U
A. Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
Als alle mensenlevens is ook Zijn leven geëindigd in de dood. Zijn laatste rustplaats is
de aarde waarin Hij wordt begraven. Maar diezelfde aarde blijkt ook een moeder te
zijn die steeds weer nieuw leven voortbrengt. “Wanneer de graankorrel niet sterft in
de donkere aarde, zal zij geen nieuwe vruchten voort kunnen brengen.” Hij is niet
dood gebleven, want de dood en het graf hebben niet het laatste woord. God heeft
het laatste en ook het eerste Woord. Hij die alle namen kent en ook de doden
noemt: Zijn veelgeliefden; Hij heeft zijn geliefde Zoon niet laten rusten in de donkere
aarde, maar doen opstaan. Dood is om ons heen, van dag tot dag. maar door de
dood van Jezus worden wij juist geroepen te geloven in het leven. De doden moeten
wij ons herinneren om hun goede daden en de grote Dode, dien ons heeft geleerd
wat leven is.
Heer Jezus, moge Uw leven in ons voortgang vinden
A. Onze Vader…
V. Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons
A. God, wees ons zondaars genadig
Heer God, laat ons verwerven na dood verrijzenis,
Door met uw Zoon te sterven aan al wat zondig is.
Wil ons om Hem vergeven, was in zijn bloed ons rein,
Opdat zijn nieuwe leven ons Pasen moge zijn.
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15E STATIE – JEZUS VERRIJST UIT DE DOOD

De dood heeft niet het laatste woord!
Het graf is leeg. De steen is weggerold! De vrouwen getuigen van de hoop die in hen
leeft. Ze brengen de boodschap van nieuw leven aan de leerlingen. Alles komt in
beweging. De draad van het leven wordt weer opgepakt. Mensen gaan verder met
die unieke boodschap van Jezus, treffend verwoord in de volgende tekst: Mens voor
de mensen zijn, herder als God, trooster voor groot en klein, zo lief als God. De
goddelijke waarden van recht en gerechtigheid zijn niet klein te krijgen. Eerlijk blijft
het langst duren. Dat is de weg van de christen, tegen de stromingen van de
samenleving in, die mensen onrecht doen. Wij houden onze ogen gericht op Hem die
ons licht en ons leven wil zijn; Jezus, de opgestane Heer. Laten wij terugkeren naar
het leven en zingen van het leven dat de dood heeft overwonnen!
Bidden wij: Heer, geef ook ons eens na dit leven hier de vreugde van verrijzenis en
eeuwig leven.
A: Onze Vader….
V: Ontferm u over ons, O Heer, ontferm U over ons.
A: God wees ons zondaars genadig
U ZIJ DE GLORIE
U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daalde d' engel af, heeft de steen genomen
van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie nu en immermeer.
Zie Hem verschijnen: Jezus, onze Heer, Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind
en zegt telkenkere: "Christus overwint."
U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer.
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Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot:
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer.
Slotgebed:
Jezus Christus is verrezen. Zijn graf is leeg
want we mogen Hem niet zoeken bij de dood.
Hij gaat ons voor naar Galilea in het bevrijden en genezen, in het geven en
vergeven, in het gemeenschap stichten in het samen Kerk worden en zijn.
Hij gaat ons voor in het geven van wat je hebt, in het delen wat je bent.
Hij gaat ons voor in de weg van het lijden, in het de minste worden, in de dienaar
zijn.
Daar gaat Hij ons voor in het in sprakeloos beminnen, in het weergaloos dulden, in
het eindeloos verdragen.
Kortom: daar gaat Hij ons voor, in Pasen, in Verrijzenis.
In de Geest van Pinksteren.
“Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.
Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen
En doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en
De Heilige Geest, en leert hun te onderhouden
Alles wat ik u bevolen heb.
Ziet, Ik ben met u alle dagen
Tot aan de voleinding van de wereld.”
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Zoals het was in het begin en nu en altijd
Tot in de eeuwen der eeuwen
In de naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest+
Amen
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