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KRUISWEG 
‘Niemand heeft een grotere liefde 

dan wie zijn leven geeft voor zijn vrienden’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met Jezus meegaan  
op Zijn weg van lijden en sterven. 
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Bij de voorkant: 
 
Het kruis van San Damiano, 
vanwaar Christus tot Franciscus sprak. 
Hij noemt hem bij zijn naam en zegt: 
‘Franciscus, ga mijn huis herstellen’. 
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Begroeting en inleiding 
 
In de Naam van de Vader en de Zoon 
en de Heilige Geest.  
Amen. 
 
Wees welkom allemaal. 
 
In dit uur willen we met Jezus meegaan op Zijn kruisweg, 
de weg van Zijn lijden, sterven en dood.  
We lopen met Jezus mee langs de veertien staties  
die vertellen over de laatste dag van Zijn leven: 
over Zijn laatste uren,  
over de moeizame weg van pijn en vernederd worden, 
van troost geven en steun krijgen, van vallen en opstaan. 
 
We proberen Jezus op Zijn kruisweg nabij te zijn, 
Zijn lijden en Zijn offerdood in ons hart te leren verstaan 
en daaruit kracht te putten voor ons eigen leven. 
Want de weg van Jezus is verbonden 
met die van mensen door alle tijden heen, 
mensen die lijden onder geweld, onrecht en angst, 
die het kruis van ziekte, eenzaamheid en verdriet dragen. 
 
Gaan we daarom deze Kruisweg in geloof, met hoop en liefde, 
in het vertrouwen dat de kruisweg niet dood loopt, 
maar de weg is van donker naar licht. 
De dood heeft immers niet het laatste woord. 
 
Kom, gaan we met Jezus op weg…………. 
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EERSTE STATIE 
Jezus wordt ter dood veroordeeld. 
 
V: Wij aanbidden U, Christus en loven U. 
Allen: Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt. 
 
Jezus wordt naar Pilatus gebracht, die Hem moet berechten. 
Hoewel Hij onschuldig is, veroordeelt Pilatus Hem toch tot de dood. 
Zwijgend aanvaardt Jezus het onrecht dat Hem wordt aangedaan. 
Pilatus wast zijn handen in onschuld. 
 

 
Stilte 
 
V: God, onze Vader,  

Ook wij vragen ons wel eens af: 
‘waaraan heb ik dat verdiend?’  
als onrecht door hart en ziel snijdt. 
Help ons dat te dragen zoals U: 
zonder gevoelens van boosheid of wraak. 
Maar met een hart vol vergeving. 
 
We bidden voor de mensen die macht hebben  
om te beslissen over het leven en de dood van anderen.  
Dat zij niet wijken voor de druk van de massa, 

 maar kiezen voor gerechtigheid en vrede. 
 
V: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. 
Allen: God, wees ons zondaars genadig. 
 
Allen: Ubi caritas et amor. 
            Ubi caritas, Deus ibi est. 
 

Daar waar liefde is en goedheid 
Daar waar liefde is, daar is God. 
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TWEEDE STATIE 
Jezus neemt het kruis op Zijn schouders 
 
V: Wij aanbidden U, Christus en loven U. 
Allen: Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt. 
 
Pilatus geeft Jezus over aan de soldaten,  
die Hem moeten kruisigen. De soldaten nemen Hem mee  
en leggen Hem het kruis op de schouders. 
Zij gaan op weg naar de plaats waar Hij zal sterven,  
terwijl Jezus zelf Zijn kruis moet dragen. 
 

Stilte 
 
V: Jezus heeft het kruis op zich genomen, geheel vrijwillig 
 en daarmee zin en betekenis gegeven aan ieder kruis. 
 Alle pijn en lijden is vruchtbaar. 
 

God, onze Vader,  
overal om ons heen is onrecht en geweld. 
Ook ons eigen gedrag ontheiligt vaak uw Naam. 
Wij bidden U dat wij door het kruis van Jezus  
kracht ontvangen om het lijden geduldig te aanvaarden, 
om in verbondenheid met Uw lijden 
en in liefdevolle trouw aan U 
te kunnen volharden door pijn en gemis heen. 
 

V: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. 
Allen: God, wees ons zondaars genadig. 
 
Allen: Ubi caritas et amor. 
            Ubi caritas, Deus ibi est. 
 

Daar waar liefde is en goedheid 
Daar waar liefde is, daar is God. 
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DERDE STATIE 
Jezus valt voor de eerste keer. 
 
V: Wij aanbidden U, Christus en loven U. 
Allen: Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt. 
 
Jezus draagt Zijn kruis, maar het is te zwaar.  
Uitgeput valt Hij op de grond, het kruis bovenop Hem. 
Maar Hij staat weer op. Hij moet wel verder. 
 

 
 
Stilte 
 
V: Jezus kent ons vallen en ons opstaan. 
 Hoe vaak heeft Hij ons geholpen? 
 Hoe vaak hebben wij Hem geholpen……….? 
 

God, onze Vader, 
 wat heeft Jezus moeten lijden  

onder het geweld en het onrecht dat Hem werd aangedaan. 
 Wij bidden U voor al die mensen die ditzelfde lot ondergaan. 
 Versterk ons geloof en geef ons de kracht  

ons kruis op te nemen  - elke dag weer opnieuw  - 
  en trouw te blijven aan Uw Woord. 
 
V: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. 
Allen: God, wees ons zondaars genadig. 
 
Allen: Ubi caritas et amor. 
            Ubi caritas, Deus ibi est. 
 

Daar waar liefde is en goedheid 
Daar waar liefde is, daar is God. 
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VIERDE STATIE 
Jezus ontmoet Zijn moeder 
 
V: Wij aanbidden U, Christus en loven U. 
Allen: Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt. 
 

Langs de weg staat de moeder van Jezus. 
Ze ziet haar kind, dat zij heeft gedragen en opgevoed.  
Zij lijdt met Hem mee en huilt. 
 

 

Stilte 
 

V: De Moeder van Smarten blijft trouw  
aan haar eens gegeven ja-woord. 
Ze blijft haar Zoon nabij en deelt in Zijn lijden. 
In stilte, zoals heel haar leven een stille overgave was 
aan het mysterie dat ze niet begreep,  
maar dat ze  bewaarde in haar hart.  
Liefde gaat het verstand te boven. 

 

God, onze Vader, 
 Wij bidden U voor alle moeders die lijden  

vanwege de gezondheid of levensweg van hun kinderen, 
voor moeders die hun kind verloren hebben. 
Dat zij kracht en troost mogen ontvangen 
op voorspraak van moeder Maria, de ’Troosteres der Bedroefden’.  
 

Allen: Wees gegroet Maria, ……………… 
 
V: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. 
Allen: God, wees ons zondaars genadig. 
 
Allen: Ubi caritas et amor. 
            Ubi caritas, Deus ibi est. 
 

Daar waar liefde is en goedheid 
Daar waar liefde is, daar is God. 
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VIJFDE STATIE 
Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen. 
 
V: Wij aanbidden U, Christus en loven U. 
Allen: Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt. 
 

Onderweg komen ze een man tegen, Simon van Cyrene,  
die juist van zijn akker terugkomt. 
Hij helpt Jezus Zijn kruis te dragen. 
 

 
Stilte 
 
V: Er wordt zo vaak om hulp geroepen 

vanuit arme landen en noodgebieden. 
In de mensen die hun kruis dragen 

 is het Jezus die wacht op onze hulp. 
 

God, onze Vader, 
als wij te maken krijgen  
met het lijden van een medemens, 
geef ons dan de moed dit lijden onder ogen te zien  
en er niet voor weg te vluchten. 
Geef ons Uw Liefde om deze mens te dragen  
met zorgzaamheid, aandacht en gebed. 
 

 
 
V: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. 
Allen: God, wees ons zondaars genadig. 
 
Allen: Ubi caritas et amor. 
            Ubi caritas, Deus ibi est. 
 

Daar waar liefde is en goedheid 
Daar waar liefde is, daar is God. 
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ZESDE STATIE 
Veronica droogt het gezicht van Jezus af. 
 
V: Wij aanbidden U, Christus en loven U. 
Allen: Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt. 
 

Een vrouw, Veronica, niet bang voor de soldaten,  
wringt zich door de mensenmassa heen. 
Ze veegt met een doek  
het bloed, stof en zweet van het gezicht van Jezus. 
 
Stilte 
 
V: De doek van Veronica is de afdruk van Jezus’ lijden 
 en een oproep om Gods beeltenis in ons leven te bewaren. 
  

Goede God, 
Veronica herinnert er ons aan  
dat U ons hebt bestemd om beeld van U te zijn, 
zoals Jezus liet zien wie U bent  
in Zijn verbondenheid met de mensen die Hij tegenkwam 
en de manier waarop Hij Zijn lijdensweg ging. 
Geef dat wij door Uw Geest worden uitgetekend  
tot de mens naar Uw hart,   
en uitgroeien tot de mens zoals U ons bedoeld hebt. 

 
V: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. 
Allen: God, wees ons zondaars genadig. 
 
Allen: Ubi caritas et amor. 
            Ubi caritas, Deus ibi est. 
 

Daar waar liefde is en goedheid 
Daar waar liefde is, daar is God. 
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ZEVENDE STATIE 
Jezus valt voor de tweede keer 
 
V: Wij aanbidden U, Christus en loven U. 
Allen: Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt. 
 

Na een tijdje vinden de soldaten  
dat Jezus zelf Zijn kruis weer moet dragen. 
Maar Hij kan haast niet meer en valt weer onder het kruis. 
 
Stilte 
 
V: Jezus draagt de last van alle zonden van de mensen naar God. 

De weg naar God is het nauwe, steile pad naar Golgotha: 
 de weg van het weer opstaan na iedere val,  

de weg van volhardend verder gaan. 
 
God, onze Vader, 

 Jezus, uw Zoon heeft mensen opgericht en doen opstaan: 
lammen, zieken, ja … zelfs doden. 
Moedeloze en zwakke mensen deed Hij opstaan  
uit wanhoop en tekortkomingen. 
Wij bidden U om geloof en vertrouwen  
dat als wij vallen, U ons niet laat liggen,  
maar dat U bij ons blijft als de last van ons kruis te zwaar is 
in moeilijke momenten van verdriet en pijn. 

 
V: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. 
Allen: God, wees ons zondaars genadig. 
 
Allen: Ubi caritas et amor. 
            Ubi caritas, Deus ibi est. 
 

Daar waar liefde is en goedheid 
Daar waar liefde is, daar is God. 
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ACHTSTE STATIE 
Jezus troost de bedroefde vrouwen. 
 
V: Wij aanbidden U, Christus en loven U. 
Allen: Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt. 
 

Langs de weg staan vrouwen te huilen. 
Bij het voorbijkomen kijkt Jezus hen aan en zegt:  
‘Huil niet om Mij maar om jezelf en om je kinderen.’ 
 
Stilte 
 
V: Het leed dat iemand moet dragen is een uitnodiging aan ons 
 om die last te helpen verlichten. 
 Dragen wíj mee? Of blijven we liever buitenstaanders? 

 
God, onze Vader, 

 U weet hoe onze eigen kleine pijn en tekortkomingen 
ons hart kunnen sluiten voor de grote nood van anderen.  
Wij bidden U: verlos ons van nodeloze zorg  
en leer ons  
het waarom van Jezus’  kruis- en lijdensweg te doorgronden. 

 Schenk ons bij leed en tegenslag de moed 
om ons hart en ogen open te houden voor de lijdende medemens. 
 

V: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. 
Allen: God, wees ons zondaars genadig. 
 
Allen: Ubi caritas et amor. 
            Ubi caritas, Deus ibi est. 
 

Daar waar liefde is en goedheid 
Daar waar liefde is, daar is God. 
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NEGENDE STATIE 
Jezus valt voor de derde keer 
 
V: Wij aanbidden U, Christus en loven U. 
Allen: Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt. 
 

Wéér valt Jezus. Hij is aan het einde van Zijn krachten. 
Het kruis is té zwaar. Maar er is niemand die Hem nog helpt.  
Hij moét verder, tot het einde. 
 
Stilte 
 
V: De wereld ziet zwakheid, 
 een gevallen, uitgeputte God…. een afgeleefde kerk… 
 Jezus leert ons dat de last van het kruis een goddelijke kracht is. 

‘Wat gezaaid wordt in vergankelijkheid, 
in geringheid en zwakte, verrijst in heerlijkheid en kracht.’ 
Hoe groot de aardse machten ook zijn, 

 God staat steeds weer op, keer op keer. 
 

God, onze Vader, 
 help ons erop te durven vertrouwen  

dat U geen mens loslaat die in doodsangst verkeert,  
die geen uitweg meer ziet. 

 Blijf hen nabij als licht in de duisternis. 
 En wees ook voor ons het Licht, 

wanneer we gevangen zitten in een donker dal. 
 

V: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. 
Allen: God, wees ons zondaars genadig.  
 
Allen: Ubi caritas et amor. 
            Ubi caritas, Deus ibi est. 
 

 
Daar waar liefde is en goedheid 
Daar waar liefde is, daar is God. 
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TIENDE STATIE 
Jezus wordt van Zijn kleren beroofd. 
 
V: Wij aanbidden U, Christus en loven U. 
Allen: Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt. 
 

Wanneer ze op de plaats van de terechtstelling zijn aangekomen,  
trekken ze Hem Zijn kleren uit.  
De soldaten verdelen Zijn kleren en dobbelen om Zijn gewaad. 
 
Stilte 
 
V: Het enige dat Jezus bedekt is Zijn doornenkroon. 
 Zijn naaktheid is Zijn onschuld en dat brengt ons in verwarring…. 
 Hebben wij U gekleed, toen U naakt was? 
 Hebben wij U te drinken gegeven, toen U dorst had? 
 Zijn we voor U opgekomen op Uw lijdensweg? 
 Hebben wij dat aan U in een medemens gedaan? 
 

God, onze Vader, 
 Jezus was naar het woord van de Schrift  ‘een worm,  

geen mens meer’(psalm 22). 
Wij bidden U, bevrijd ons van hoogmoed en eigenwaan;  
maak onze geest vrij van angst en ongeduld. 
Laat ons steeds aan Jezus denken als we gekrenkt worden. 
Leer ons om net als Hem de minste te willen zijn. 
Laat onze zwakheid tevens onze sterkte zijn. 
 

V: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. 
Allen: God, wees ons zondaars genadig. 
 
Allen: Ubi caritas et amor. 
            Ubi caritas, Deus ibi est. 

 
Daar waar liefde is en goedheid 
Daar waar liefde is, daar is God. 
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ELFDE STATIE: 
Jezus wordt aan het kruis geslagen 
 
V: Wij aanbidden U, Christus en loven U. 
Allen: Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt. 
 

Ze slaan Jezus aan het kruis.  
Het volk staat toe te kijken en de overheidspersonen lachen Hem uit. 
Ze zeggen: ‘anderen heeft Hij gered, laat Hij zichzelf eens redden,  
als Hij de Messias is, de Zoon van God.’ 
 
Stilte 
 
V: Hamerslagen klinken over Golgotha. 
 Grote nagels worden gedreven door Jezus’ handen en voeten 

die wegen gegaan zijn om mensen te zegenen en te genezen. 
 Hevig is de pijn, 

nog heviger als het kruis geplant wordt in de aarde. 
Onbeweeglijk hangt Jezus tussen hemel en aarde. 
 
God, onze Vader, 

 wij bidden U voor weerloze mensen  
die belachelijk worden gemaakt, 
gekleineerd en onderuit gehaald. 
Geef dat wij voor hen opkomen 
en hen in hun mens-zijn dragen en beschermen. 

 
V: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. 
Allen: God, wees ons zondaars genadig. 
 
Allen: Ubi caritas et amor. 
            Ubi caritas, Deus ibi est. 

 
Daar waar liefde is en goedheid 
Daar waar liefde is, daar is God. 
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TWAALFDE STATIE: 
Jezus sterft aan het kruis 
 
V: Wij aanbidden U, Christus en loven U. 
Allen: Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt. 
 
Omstreeks drie uur wordt het donker, alsof de zon verduisterd wordt. 
Een van de soldaten ziet dat Jezus dorst heeft 
 en doopt een spons in zure wijn, 
steekt die op een lange stok om Jezus te drinken te geven. 
 
V: Gespannen tussen de nagels in handen en voeten 

hangt het lichaam van Jezus. 
 

Mijn volk, wat heb Ik u misdaan? 
Of waarmee heb Ik u bedroefd…. Antwoord Mij! 
 

Met laatste krachtinspanningen drukt Jezus zich omhoog 
om te kunnen ademen, om een laatste woord te spreken:  

 

‘Vader, vergeef het hun.’ 
‘Zoon, zie daar Uw moeder.’ 
‘Heden zult gij met Mij zijn in het paradijs.’ 
 
V: Sterf met Mij, opdat Ik kan leven in jou. 

Ik heb mijn geest teruggegeven aan de Vader. 
Ik ben teruggekeerd naar Hem van wie Ik ben uitgegaan. 
Om voor jou een plaats te bereiden.  

 
‘Vader in Uw handen beveel ik mijn geest.’ 
‘Het is volbracht.’ 
 

Daarna sterft Jezus. 
 

stilte 
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V: God onze Vader, 
we zijn stil geworden bij het sterven van Jezus, Uw Zoon. 
‘Niemand heeft grotere liefde 
dan wie zijn leven geeft voor zijn vrienden.’ 
We proberen Uw grote liefde voor ons te beseffen.  
U dacht aan ons,  
want ook voor ons hebt U Uw leven gegeven… 

 

   
Gedenk ook al onze dierbaren, gekend en ongekend,  
die uit ons midden zijn weggenomen door de dood 

 en die leven mogen door Jezus, Uw Zoon, de Levende.  
Gedenk al die mensen om wie wij bedroefd zijn  
omdat we hen missen …….…. 

 
Bidden we samen: Onze Vader …………………. 
 
 

 
V: Heer, geef alle overledenen de eeuwige rust 
Allen: en het eeuwige licht verlichte hen. 
V: Dat zij mogen rusten in vrede. 
Allen: Amen. 
 

 
V: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. 
Allen: God, wees ons zondaars genadig. 
 
 
Allen: Ubi caritas et amor. 
            Ubi caritas, Deus ibi est. 

Daar waar liefde is en goedheid 
Daar waar liefde is, daar is God. 
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DERTIENDE STATIE: 
Jezus wordt van het kruis genomen 
 
V: Wij aanbidden U, Christus en loven U. 
Allen: Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt. 
 
Jozef van Arimathea is een leerling van Jezus.  
Hij is een rijk en bekend man.  
Hij gaat naar Pilatus om te vragen het lichaam van Jezus 
te mogen begraven. Hij haalt Jezus van het kruis  
en legt Hem in de armen van Zijn moeder. 
 

Stilte 
 

V: Maria houdt Jezus’ dode en verwonde lichaam vast  
en de pijn van Hem trilt door in haar eigen hart. 
Haar doorboorde hart…., zoals door Simeon voorspeld is. 
Ze draagt deze pijn voor ons. 
Het zijn de weeën van de geboorte van heel de mensheid 
naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.  
 

God onze Vader, 
help ons om wat ons hart doorboort 
te dragen in de schoot van ons geloof, onze hoop en liefde. 

  

Wees gegroet, Maria, Moeder van barmhartigheid, 
wees onze voorspreekster  
en draag onze overledenen ……….. in uw hemelse schoot. 

 

V: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. 
Allen: God, wees ons zondaars genadig. 
 
Allen: Ubi caritas et amor. 
            Ubi caritas, Deus ibi est. 

Daar waar liefde is en goedheid 
Daar waar liefde is, daar is God. 
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VEERTIENDE STATIE: 
Jezus wordt in het graf gelegd 
 
V: Wij aanbidden U, Christus en loven U. 
Allen: Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt. 
 
Het lichaam van Jezus wordt gewikkeld in een lijkwade 
en in een rotsgraf gelegd.                                                                     
In dit graf was niet eerder iemand begraven. 
Er wordt een grote steen voor het graf gerold. 
 

Stilte 
 

V: Alles lijkt voorbij. 
 De stilte rond het graf is vervuld van verwachting. 
Jezus is de gestorven graankorrel  
die in de aarde moest vallen en sterven  
om rijke vruchten voort te kunnen brengen. 
Het kruis wordt teken van redding en bevrijding, 
van Verrijzenis uit de dood, van hemelse vreugde en vrede. 

 

God, onze Vader, 
 help ons te groeien in het besef dat alle lijden, 

verbonden met Jezus’ lijden,  een bron van nieuw leven is. 
Laat Jezus’ geest in ons leven vrucht dragen,  
Zijn geest van liefde en trouw. 
Dan zal Hij in ons en wij in Hem zijn. 
  

V: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. 
Allen: God, wees ons zondaars genadig. 
 
Allen: Ubi caritas et amor. 
            Ubi caritas, Deus ibi est. 

 
Daar waar liefde is en goedheid 
Daar waar liefde is, daar is God. 
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We komen bij elkaar rond het kruis 
 

Het lijden kun je niet uit de weg gaan, wel samen dragelijk maken. 
 

We ontsteken een kaars  
en brengen daarmee bij Jezus wat ons neerdrukt:  

onze lasten en pijn, onze zorgen en ………………….., 
onze onmacht en twijfels. 

Brengen we ook bij Jezus wat ons optilt : 
onze vreugde en geluk, onze dankbaarheid, 
……………..  en ons leven. 

 

Kaarsen kunnen ontstoken worden en bij het kruis geplaatst worden 
  

Heer Jezus, 
ga ook nu met ons mee, blijf bij ons en in ons, 
opdat wij kunnen leven in hoop en vrede. 
Dat wij Uw Liefde voor ons in onze woorden en daden gestalte geven  
zodat wij en alle mensen om ons heen echt mens kunnen worden. 
Mogen wij zo, in vreugde en eenvoud,  
meewerken aan Uw Rijk van liefde en vrede. 
 

Bidden we dat Pasen zo dichterbij kan komen:  
Onze Vader………………………. 
 

Slotgebed 
 

V: God, onze Vader, 
geef dat wij de kruisen in ons leven mogen dragen,  
geleid en gesterkt door de Liefde van Hem, die U ons zond,  
onze Heer Jezus Christus, de Levende, die met U en de  
Heilige Geest leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

Kruisteken 
V: In de naam van de Vader en de Zoon  

en de H. Geest. Amen 
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Maak mij een instrument van uw vrede 

Heer, Maak mij een instrument van uw vrede: 
Laat mij liefde brengen waar haat is, 
eenheid waar mensen verdeeld zijn, 

vergiffenis aan mensen die zwak zijn, 
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, 

geloof aan wie twijfelt; 
laat mij licht brengen waar het duister is 
en vreugde waar mensen bedroefd zijn. 

Heer, help mij 
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn 

als anderen gelukkig te maken; 
niet zozeer om zelf begrepen te worden 

als anderen te begrijpen; 
niet zozeer om zelf getroost te worden 

als anderen te troosten; 
niet zozeer om bemind te worden als te beminnen; 

want als ik geef, zal mij gegeven worden 
als ik vergeef, zal mij vergeven worden, 

als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven 

 
Franciscus van Assisi 

 
 
 
 


