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                         De Kruisweg 
 

VOORBEREIDING IN STILTE 
                                                                                                                      
Ambtsdrager 
Bij U God, schuilen wij in het onbarmhartige donker van deze dag.  
 
ALLEN 
HOOR ONS EN KOM ONS TE HULP 
 
Ambtsdrager 
U bent een wal tegen nacht en ontij, U bent de grond  
van ons vertrouwen. In uw handen, God, bevelen wij ons leven.  
 
ALLEN 
BESCHUT ONS MET DE SCHADUW VAN UW VLEUGELS 
 
Ambtsdrager 
Hier gedenken wij Jezus Messias, in zijn lijden, in zijn  
sterven. In de dagen van zijn leven heeft Hij onze  
zwakheid gedragen, onze leegheid onder ogen gezien.  
Hier zien wij op naar het kruis. Laat dit uur voor ons zijn als een waken 
en bidden met Hem.  
Behoed ons, Barmhartige, als het licht van uw ogen. 
 
ALLEN 
IN UW HANDEN GOD,BEVELEN WIJ ONS LEVEN 
 
AMEN 

 
We zingen: Lied 556 :1 en 2 
1. Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
 
2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
die zoon van David zijt en man van smarte, 
koning der Joden die de dood verdreef. 



 
We zijn stil 
 
Inleiding Kruisweg staties 

 
Waarom? 
Waarom is er zoveel lijden op deze wereld? 
Waarom kruisigen mensen elkaar? 
Waarom moest Jezus ruim 2000 jaar geleden de weg van het 
kruis gaan? 
Waarom is het lijden hem niet bespaard gebleven? 
Een bevredigend antwoord of een verklaring van dit waarom is er 
niet. 
Er is wel een weg die een antwoord doet vermoeden: 
De kruisweg van Jezus. Zou dat het antwoord kunnen zijn op het 
lijden in de wereld en in ons eigen leven? 
De weg van het kruis is een weg waarvoor wij terugschrikken en 
die we liever niet volgen. 
We willen er niet zomaar aan of in geloven als het lijden, zo heel 
dichtbij en voelbaar in ons leven komt. 
Het valt niet mee Jezus te volgen op zijn kruisweg. 
Het valt niet mee om ook die weg te gaan die Hij gegaan is. 
Laten we proberen te leven zoals Hij geleefd heeft en Hem 
volgen op zijn weg, hoe zwaar en moeilijk dat soms ook kan zijn, 
in het vertrouwen dat die weg ons zal leiden naar het Licht 
 
 
 

Dit jaar worden op Goede Vrijdag de teksten begeleid met de 14 
kruiswegstaties van schilder Aad de Haas (1920-1972). Deze kruisweg 
siert al jaren het oude Sint Cunibertuskerkje van Wahlwiller, een klein 
dorp in het Zuid Limburgse landschap. De kunststijl van Aad de Haas 
kan men het beste figuratief expressionistisch noemen. Veel van zijn 
werken hebben een religieuze boodschap of achtergrond. In het 
Paasnummer van Samen op Weg kunt u meer lezen over deze 
kruiswegstaties. 

  



 
Eerste statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
                                             

Bij het beeld: …..  
 
We zingen : lied 62b 
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul:de lui vient mon salut. 
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose,se repose en paix. 
 
WE ZIJN STIL 

 
Tweede statie:  Jezus neemt het kruis op zijn schouder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                                    
 
  

Bij het beeld: …… 



  
We luisteren en kijken naar Via Dolorosa, 
Een lied van Sela  
 
Via Dolorosa 
 
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,  
verdrongen zich de mensen in de straat.  
Daar staarden ze Hem na:  
de man die sterven moest op Golgotha. 
  
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,  
ging de Christus, onze Koning als een lam.  
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,  
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 
  
Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug,  
uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. 
En Hij droeg met elke stap  
de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”. 
  
Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon 
en het stroomt door het hart van Jeruzalem. 
 
Tekst & muziek: Billy Sprague/Niles Borop Ned. Tekst: Rikkert 
Zuiderveld © 1983 BMG Songs/Meadowgreen Music Company/Word  
 
 
WE  ZIJN STIL 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



Derde statie : Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. 

 
 
Bij het beeld: ….. 
 
We luisteren naar orgelmuziek 
 
Vierde statie:  Jezus ontmoet zijn moeder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij het beeld: ……. 
 
 WE  ZIJN STIL 



Vijfde statie : Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen. 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij het beeld: ……… 

 
WE ZIJN STIL 
 
Zesde statie:  Veronica droogt Jezus’aangezicht af. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij het beeld:….. 
 
Wij zingen: lied 568a “Ubi caritas”. 
Ubi caritas et amor,ubi caritas Deus ibi est. 
 
WE ZIJN STIL 
 



Zevende statie: Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              
Bij het beeld: ……. 
 
We zingen : lied 62b 
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul: 
de lui vient mon salut. 
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, 
se repose en paix. 
 
WIJ  ZIJN STIL 
.  
Achtste statie Jezus troost de wenende vrouwen van Jeruzalem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij het beeld:….. 



We zingen lied 584 
 
1. Is zijn ure nu gekomen, 
blijven onvoltooide dromen 
dan vervagen tot de nacht? 
 
2. Waar wij allen hem verlaten, 
in onszelf gevangen zaten, 
wordt de weg door Hem volbracht. 
 
3. Zie, de Jodenkoning! Woorden 
waar ik Gabriël in hoorde. 
Is dit vader Davids troon? 
  
4. Aan de schandpaal hoog geheven 
kroont Hij met zijn dood het leven. 
Is Hij zo Gods lieve zoon? 
 
5. Die ik laafde aan mijn borsten, 
vindt Hij antwoord op zijn dorsten 
nu mijn kruik gebroken is? 
 
6. Vreugdewijn in Kana schonk Hij. 
Spot en gal zo bitter drinkt Hij, 
maar mijn dorst kent lafenis: 
 
7. De woestijn zal rozen geven 
en zijn bloed vult ons met leven, 
wordt als bruiloftswijn van kracht. 
 
8. Hij gaat heen, maar Hij blijft bij mij. 
Met zijn laatste adem geeft Hij 
stem aan psalmen in de nacht. 
 
 

We luisteren naar orgelmuziek 
 
 
 
 
 



Negende Statie:   Jezus valt voor de derde maal onder het kruis 

 
 
Bij het beeld: … 
 
WE ZIJN STIL 
 
Tiende statie: Jezus wordt van zijn kleren beroofd 

 
 
Bij het beeld: …. 
 



We zingen lied 22: 7 
Het grauw dringt op, als honden van rondom, 
doorboort mijn hand en voet en brengt mij om. 
Mijn lijf verteerde tot de lege som 
van mijn geraamte. 
Zij kennen voor een stervende geen schaamte, 
lachen hem uit die zich niet kan verweren, 
en delen reeds, al dobbelend, zijn kleren, 
hun tot een buit. 
 
WE  ZIJN STIL 
 
Elfde statie: Jezus wordt aan het kruis genageld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij het beeld: ….. 
 
We zingen lied 22 :3 
Maar ik, mijn God, lig machteloos terneer. 
Ik word vertrapt, ik heb geen leven meer. 
Meesmuilend gaan zij tegen mij tekeer, 
al die mij smaden. 
Zij raden mij, terwijl zij mij verraden: 
Zoek het bij God, geef Hem uw leed te dragen, 
Hij zal u redden naar zijn welbehagen', 
zo klinkt hun spot. 
 
WE  ZIJN STIL 



Twaalfde statie: Jezus sterft aan het kruis 

 
 
 
Bij het beeld: ….. 
 
We zingen lied 22: 1 
Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij 
en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei, 
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij? 
Hoe blijft Gij zwijgen? 
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen 
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten, 
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten 
in klacht op klacht. 
 

 
De paaskaars wordt gedoofd 
 
WE  ZIJN STIL 
 



Dertiende statie:Jezus wordt van het kruis afgenomen. 

 
 
Bij het beeld:… 
 
We zingen lied 583: 3 en 4 
 
3. Zij dacht aan de engel, aan zijn profetie. 
Zij dacht aan de woorden van Simeons lied. 
Zij dacht aan haar zoektocht, het wonder tot slot: 
haar kind in de tempel, zijn hoofd vol van God. 
 
 
4. Zij keek naar de Zoon  die de Vader ons gaf 
en kijkend doorzag zij zijn weg naar het graf. 
Heer Jezus, ik buig met Maria mij neer, 
uw reddende dood geeft het leven ons weer. 
 

 

 

 
WE  ZIJN STIL 

 
 
 
 



Veertiende statie: Jezus wordt in het graf gelegd. 
 

 
 
Bij het beeld: … 
 
We luisteren naar orgelmuziek 

 
Luthers avondgebed  

Ambtsdrager: Heer, blijf bij ons,  

ALLEN: WANT HET IS AVOND GEWORDEN EN DE NACHT ZAL 
KOMEN.  

Ambtsdrager: Blijf bij ons en bij uw ganse kerk  

ALLEN: AAN DE AVOND VAN DE DAG,  

AAN DE AVOND VAN HET LEVEN,  

AAN DE AVOND VAN DE WERELD.  

Ambtsdrager: Blijf bij ons  

ALLEN: MET UW GENADE EN GOEDHEID,  



MET UW TROOST EN ZEGEN,  

MET UW WOORD EN SACRAMENT 

Ambtsdrager: Blijf bij ons  

ALLEN: WANNEER OVER ONS KOMT  

DE NACHT VAN BEPROEVING EN VAN ANGST,  

DE NACHT VAN TWIJFEL EN AANVECHTING,  

DE NACHT VAN DE STRENGE, BITTERE DOOD.  

Ambtsdrager: Blijf bij ons in leven en sterven in tijd en eeuwigheid.  

ALLEN: AMEN  

We zingen: Lied 590, ‘Nu valt de nacht’ 

1.Nu valt de nacht. Het is 
volbracht: 
de Heer heeft heel zijn leven 
voor het menselijk geslacht 
in Gods hand gegeven. 
 
2.De wereld gaf 
Hem slechts een graf, 
zijn wonen was Hem zwerven; 
al zijn onschuld werd Hem straf 
en zijn leven sterven. 
 
3.Hoe slaapt Gij nu, 
die men zo ruw 
aan ’t kruishout heeft 
gehangen. 

Starre rotsen houden U, 
rots des heils, gevangen. 
 
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. 
 
5.Hoe wonderlijk, 
uitzonderlijk 
een sabbat is gekomen: 
eens voor al heeft Hij het juk 
van ons afgenomen. 

 

WE VERLATEN DE KERK IN STILTE 

 



Bij de kruiswegstaties : 

Hier woont het bevend licht in weerloze berusting, 

wat onontkoombaar is, gedoodverfd, gaat 

duizelingwekkend naar zijn einde toe 
  
Hoeveel vervloekte pijn kan deze mens verdragen 
en hoeveel eenzaamheid 
  
Zwaar drukt het zwijgen op het grote vragen 
als een soldaat zijn duivelswerk verricht 
  
De stilte die broeierig is en stinkt, wordt 
hoorbaar hol in doffe hamerslagen, 
gelaten kijkt een hondje toe 
 
Uit deze Godverlatenheid vlucht het niet weg 
maar blijft het trouw ten dode toe 
  
De aardse tuin ontmanteld verwordt tot doodsgebied, 
chaos die woest en ledig is en stervensmoe 
  
Open en bloot buiten in een barre winterwind 
wordt leven afgelegd en spijkerhard gekruisigd 
  
Wie zal de ogen sluiten van dit mensenkind 
 
Enkele omstanders wikkelen hem in doeken, 
Verbijstering littekent hun gezicht 
 
Als alles is volbracht, de nacht ten einde loopt, 
wordt hij, geteisterde, gedoopt met lenteregen 
  
Doodland en tijd, niet-leven, barbarij ontstegen, 
wordt hij opnieuw geboren, doorschenen met 
een fluïdum van iriserend licht  
        Kees Hermis      
  

Overige tijden vieringen Stille week: Stille zaterdag 20 april: 22.00 
uur en  Paaszondag  21 april: 10.15 uur 


