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Begroeting en inleiding 
 
Wees welkom in deze viering. 
 
We gedenken tijdens de kruisweg de dood van Jezus. 
De veertien staties vertellen over  
de laatste dag van Jezus’ leven: 
over Zijn laatste uren,  
over de moeizame weg die Hij moest gaan,  
over Zijn lijden en sterven.  
 
In het lijden van Jezus herkennen we ook het verdriet 
en het lijden van andere mensen. 
Ook wij moeten het kruis dragen, elke dag. 
Zo gaan we de weg van Jezus, 
het is de weg van alle zaad, 
de graankorrel moet sterven 
wil hij leven en vruchten voortbrengen. 
 
Biddend gaan we de laatste weg van Jezus. 
Biddend verbinden we ons met al die mensen 
die de weg van verdriet moeten gaan. 
We gaan die weg, opstandig in ons hart soms, 
omdat er nog zoveel verdriet is. 
Maar we hopen dat dat eens voorbij zal zijn. 
 
Gaan we daarom deze Kruisweg in geloof en vertrouwen 
en in de hoop op Pasen. 
 
Mogen we zo vrede vinden, 
rondom het ene kruis dat ons allen bindt. 
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EERSTE 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. 
 

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. 
 

Mijn volk wat heb Ik u gedaan 
of waarmee heb Ik u bedroefd. Antwoord Mij. 
 

Jezus is weerloos, door vrienden verlaten,  
met een kus verraden, door het volk aangeklaagd, 
door de priesters ter dood veroordeeld. 
De machtige Pilatus is bang en laf. 
Van hen allen wordt Jezus het slachtoffer. 
 

Ten onrechte veroordeeld worden. 
Hoeveel mensen overkomt dat niet? 
Mensen die veroordeelt worden 
omdat er geen of onvoldoende rechtspraak is; 
mensen die lijden vanwege gebrekkige wetgeving; 
mensen die gevangen genomen worden 
vanwege hun geloof of overtuiging. 
En het gebeurt ook dichtbij: 
mensen lijden onder vooroordelen, 
onder discriminatie, soms ook door ons, 
omdat we onszelf beter vinden dan de ander. 
Dat gebeurt op straat, in de stad, op school 
en soms ook thuis, tussen vrienden en bekenden. 
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We denken aan al die mensen, 
die slachtoffer zijn van de machtigen 
 en ten onrechte veroordeeld worden. 
 

Barmhartige God, wees hen nabij. 
 
melodie: God groet U zuiv’re bloeme 
 
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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TWEEDE STATIE 
Jezus neemt het kruis op Zijn schouders 
 
V: Wij aanbidden U, Christus en loven U. 
A: 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. 
 

Mijn volk wat heb Ik u gedaan 
of waarmee heb Ik u bedroefd. Antwoord Mij. 
 

Jezus nam Zijn kruis op en droeg het. 
En zo zijn er ontelbare mensen, 
die hun kruis op zich nemen; 
die hun lot, hun pijn, hun lijden dragen. 
Mensen, die van huis en haard verdreven worden 
met de schamele last op hun schouders 
van het weinige dat nog te redden viel. 
Mensen die ziek worden en hun ziekte dragen ten einde toe. 
Mensen die uit elkaar gaan. 
Mensen die verdriet kennen om wat tegenzit, 
om wat anders gaat dan verwacht. 
 

We denken aan al die mensen, 
die moedig of angstig, verdrietig of sterk, 
met twijfel en tegenzin, 
toch de weg gaan die voor hen ligt, 
toch hun lot, hun kruis op zich nemen. 
 
Barmhartige God, wees hen nabij. 
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Melodie: God groet U zuiv’re bloeme 
 
Een naam uit oude tijden:  
Lam Gods en Jahweh’s knecht. 
De last van een groot lijden, 
de dood Hem toegezegd. 
De Heer die ongezien en  
in deemoed tot ons kwam, 
die om ons vlees te dienen  
de zonde op zich nam. 
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DERDE STATIE 
Jezus valt voor de eerste keer. 
 
V: Wij aanbidden U, Christus en loven U. 
A: 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. 
 

Mijn volk wat heb Ik u gedaan 
of waarmee heb Ik u bedroefd. Antwoord Mij. 
 

Zijn hele leven was Hij onderweg, van dorp naar dorp, 
om licht te brengen, bevrijding, 
om mensen die verlamd waren overeind te helpen. 
Wie Hij ontmoette riep Hij toe: ‘kom sta op’. 
Maar nu is er niemand die Hem overeind helpt. 
 

Mensen hebben ook vaak een kruis te dragen, 
en ook voor hen kan het te zwaar worden. 
Soms bezwijken ze onder de last 
die ze moeten dragen. 
En toch, ze verzamelen weer moed, 
ze komen weer overeind en gaan weer verder. 
Leven is vallen, opstaan en weer verder gaan. 
Maar gemakkelijk is het vaak niet. 
Er is veel kracht, moed en geloof voor nodig. 
 

We denken aan al die mensen 
die ergens op aarde, eenzaam en alleen 
een kruis te dragen hebben. 
 
Barmhartige God, wees hen nabij. 
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Melodie: God groet U zuiv’re bloeme 
 
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 dood. 
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VIERDE STATIE 
Jezus ontmoet Zijn moeder 
 
V: Wij aanbidden U, Christus en loven U. 
A: 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. 
 

Mijn volk wat heb Ik u gedaan 
of waarmee heb Ik u bedroefd. Antwoord Mij. 
 

Maria staat tegen de muur,  
aan de kant gedrukt, 
klein en stil. 
Ze moet machteloos toezien hoe haar enig kind 
met een touw om Zijn nek wordt meegesleurd. 
 

Zoals Maria langs de weg van Jezus staat, 
zo staan er vaak moeders langs de weg van hun kind. 
Ze kijken met bezorgdheid en soms met angst 
naar wat hun kind doet en naar wat het overkomt. 
Maar ze blijven in de buurt, 
ook als hun kind heel andere wegen gaat 
dan ze zelf bedacht hadden. 
 

We denken aan al de vaders en moeders 
die er zijn voor hun kinderen, 
die hun kind trouw blijven, wat er ook gebeurt. 
 
Barmhartige God, wees hen nabij. 
 
Bidden we samen: 
Wees gegroet Maria………………… 
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Melodie  Ik wil mij gaan vertroosten 
 
Gods uitverkoren dochter 
 van koninklijk geslacht, 
die ’t Heil van deze wereld  
in deemoed hebt verwacht: 
Leer ons als U te dragen  
de pijnen van ons hart, 
dan blijven wij ook staande  
bij ’t kruis dat ons verwart. 
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VIJFDE STATIE 
Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen. 
 
V: Wij aanbidden U, Christus en loven U. 
A: 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. 
 

Mijn volk wat heb Ik u gedaan 
of waarmee heb Ik u bedroefd. Antwoord Mij. 
 

Gelukkig zijn er mensen die anderen helpen 
het lijden te dragen. 
Ze zijn aanwezig, ze luisteren, ze delen, 
of soms dragen ze heel concreet een stukje last mee. 
Zo iemand is Simon van Cyrene; 
een vreemdeling, die Jezus nabij is op zijn laatste gang. 
Hij lijkt ervoor geschapen het kruis mee te dragen. 
Een sterke man, die het kruis kan dragen. 
Maar de kracht om een kruis mee te dragen, 
ligt niet alleen in sterke spieren. 
Zit die kracht ook niet verborgen 
in ogen die zien en spreken, 
in oren die horen tussen de regels door, 
in een hart dat meeleeft met de ander? 
 

We denken aan die mensen 
die er soms, zomaar, zondermeer zijn 
voor de ander en meeleven en meelijden. 
 

Barmhartige God, wees hen nabij 
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Melodie: Ik wil mij gaan vertroosten 
 
Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd: 
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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ZESDE STATIE 
Veronica droogt het gezicht van Jezus af. 
 
V: Wij aanbidden U, Christus en loven U. 
A: 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. 
 

Mijn volk wat heb Ik u gedaan 
of waarmee heb Ik u bedroefd. Antwoord Mij. 
 

Als een mens gewond is, 
ziet hij er anders uit, eng soms, 
zeker als zijn hoofd gewond en bebloed is. 
Wie ziet de mens, de hele mens, 
door de verwondingen heen? 
Wie laat zich raken, niet door sensatie, 
maar door de mens? 
Veronica kan de ontmensing van Jezus 
niet aanzie en wordt geraakt. 
Ze wil helpen, troosten, iets doen. 
Ze weet niets te zeggen,  
maar haar handen zijn tastend en troostend nabij. 
Haar liefde veegt bloed en tranen, stof en zweet 
uit Zijn ogen en geeft Hem weer uitzicht in Zijn donker lijden. 
 

We denken aan al die mensen, 
die warmte en goedheid uitstralen, 
die een mens troosten, opvangen, helpen 
en verlichting brengen zonder woorden. 
 

Barmhartige God, wees hen nabij. 
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Melodie: O hoofd vol bloed en wonden 
 
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  
en glorie waardig zijt  
Ik wil mijn hart U tonen,  
dat met U medelijdt. 
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ZEVENDE STATIE 
Jezus valt voor de tweede keer 
 
V: Wij aanbidden U, Christus en loven U. 
A: 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. 
 

Mijn volk wat heb Ik u gedaan 
of waarmee heb Ik u bedroefd. Antwoord Mij. 
 

Daar ligt Hij weer onder zijn kruis. Hij is alleen. 
Geen mens die het voor Hem opneemt en Hem opbeurt. 
Wie heeft er oog voor de mensen 
die blijven vallen? 
Mensen die niet geslaagd zijn in het leven, 
mensen die uit de boot gevallen zijn? 
 

We denken aan het lijden van hen 
die voelen dat ze niet meer meetellen. 
Mensen zonder baan, 
mensen die ziek zijn zonder hoop op genezing, 
mensen die minder begaafd zijn, 
mensen in verpleeghuizen, 
mensen in de gevangenis, 
mensen waarvan we het niet weten. 
Al deze mensen met hun lijden en hun pijn. 
 

Barmhartige God, wees hen nabij. 
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Melodie: Ik wil mij gaan vertroosten 
 
Heer God, wij gaan te gronde  
en nergens is behoud, 
zo Gij het kwaad der zonden  
aan zondaars wreken zoudt. 
Maar Gij wilt ons bevrijden  
van alle schuld’ en schand’; 
uit slavernij ons leiden  
naar Uw beloofde land. 
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ACHTSTE STATIE 
Jezus troost de bedroefde vrouwen. 
 
V: Wij aanbidden U, Christus en loven U. 
A: 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.’ 
 

Mijn volk wat heb Ik u gedaan 
of waarmee heb Ik u bedroefd. Antwoord Mij. 
 

‘Huil niet om Mij’, zegt Jezus. 
Wil Hij niet dat de mensen met Hem meeleven? 
Of denkt Hij dat de mensen 
die langs de kant blijven staan 
niet echt mee kunnen leven, 
dat ze alleen bezig zijn met zichzelf 
en met hun eigen verdriet? 
Maar ook dat mag van Jezus. 
Wie niet eens om zichzelf kan huilen, 
kan die wel huilen om een ander? 
Jezus vergeet zijn eigen leed en treurt om wat 
de vrouwen en hun kinderen te wachten staat. 
 
Denken we aan al die mensen, 
die verdriet voelen om zichzelf, 
en daarbij hun hart en ogen niet sluiten  
voor het verdriet van hun kinderen 
en van andere mensen om hen heen. 
 
Barmhartige God, wees hen nabij. 
 



 19 

Melodie: Ik wil mij gaan vertroosten 
 
Uit d’ 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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NEGENDE STATIE 
Jezus valt voor de derde keer 
 
V: Wij aanbidden U, Christus en loven U. 
A: 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. 
 

Mijn volk wat heb Ik u gedaan 
of waarmee heb Ik u bedroefd. Antwoord Mij. 
 

Jezus heeft op Zijn levensweg 
zoveel mensen overeind geholpen, 
maar Hij moet die lange weg alleen gaan. 
En wéér is Hij gevallen, 
nu helemaal aan het eind van Zijn krachten. 
Geen kracht meer, 
geen moed meer om op te staan. 
 

Hoe is het wanneer je geen uitweg meer hebt, 
wanneer je geen hoop meer hebt, 
wanneer je enkel nog op het einde wacht, 
daarnaar verlangt? 
 

We denken aan al die mensen die uitgeput zijn, 
die alles hebben gegeven, en nog meer, 
die niet meer geloven in toekomst, in leven… 
 

Barmhartige God, wees hen nabij. 
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Melodie: O hoofd vol bloed en wonden 
 
O Hoofd vol bloed en wonden, 
O Gods onschuldig Lam, 
dat voor der mensen zonden  
de zonden op zich nam! 
Wat zal ik U dan geven  
voor zoveel smaad en smart? 
Heer, neem mijn korte leven,  
Heer, neem mijn schamel hart. 
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TIENDE STATIE 
Jezus wordt van Zijn kleren beroofd. 
 
V: Wij aanbidden U, Christus en loven U. 
A: 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. 
 

Mijn volk wat heb Ik u gedaan 
of waarmee heb Ik u bedroefd. Antwoord Mij. 
 

Mensonwaardig behandeld: 
van alles beroofd, 
geen enkele bescherming meer, 
naakt. 
En alles wat je nog had,  
wordt verdobbeld, verdeeld. 
Zelfs je laatste bescherming wordt afgepakt. 
Je staat te kijk, onbeschermd. 
Je bent uitgekleed,  
ontdaan van menselijke waarde. 
Zoals die mensen die niets meer hebben: 
geen baan, geen inkomen, 
geen dak boven hun hoofd, geen voedsel. 
Staan wij alleen maar naar hen te kijken? 
Verdelen wij wat zij hadden moeten hebben? 
Bekleden wij hen niet met eerbied en liefde? 
 

Denken we aan al die naakte, berooide mensen, 
van alles ontdaan, van alles verstoken. 
 
Barmhartige God, wees hen nabij. 
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Melodie: O hoofd vol bloed en wonden 
 
Wie Jezus’ kelk wil drinken, 
zijn doopsel ondergaan, 
zal in de dood verzinken  
en uit de dood opstaan: 
Hij zal zijn leven geven,  
Hij maakt zichzelf tot brood; 
Hij sterft en and’ren leven,  
Hij overleeft de dood. 



 24 

ELFDE STATIE: 
Jezus wordt aan het kruis geslagen 
 
V: Wij aanbidden U, Christus en loven U. 
A: 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.’ 
 

Mijn volk wat heb Ik u gedaan 
of waarmee heb Ik u bedroefd. Antwoord Mij. 
 

Jezus’ armen die eens in gebed omhoog werden geheven, 
worden nu vastgebonden. 
Jezus’ handen en voeten worden doorboord: 
handen, waarmee Hij mensen zegende, 
waarmee Hij de ogen van blinden aanraakte en genas; 
voeten, die wegen gingen naar allen in nood. 
Het volk staat toe te kijken hoe Hij wordt gekruisigd. 
 

Hoe vaak gebeurt het niet dat het volk toekijkt, 
terwijl een ander een ongeluk heeft gehad, 
pijn lijdt, misschien wel voor zijn leven vecht? 
Wanneer er een ongeluk is gebeurd,  
stromen de mensen vaak toe, 
net als bij rampen en terechtstellingen. 
Ze vergapen zich aan het lijden van anderen. 
Ze kijken en doen niets. 
 

Denken we aan al die mensen 
die wanhopig zijn en vastgelopen, 
mensen die zich bekeken en uitgestoten voelen, 
mensen die anders zijn, eenzaam, hopeloos alleen. 
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Barmhartige God, wees hen nabij. 
 
Melodie: O hoofd vol bloed en wonden 
 
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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TWAALFDE STATIE: 
Jezus sterft aan het kruis 
 
V: Wij aanbidden U, Christus en loven U. 
A: 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. 
Nadat Jezus gedronken heeft,  
roept Hij met luide stem: 
‘Vader in Uw handen beveel Ik Mijn geest.’ 
Daarna sterft Jezus. 
 

stilte 
 

Mijn volk wat heb Ik u gedaan 
of waarmee heb Ik u bedroefd. Antwoord Mij. 
 

Jezus sterft aan het kruis. 
De Zoon van God ondergaat het lot van de mensen, 
sterft hun dood. 
Niets menselijks is Hem vreemd. 
Zoveel houdt God van mensen,  
dat Hij in alles op hen wil lijken, 
dat Hij zelfs hun dood wil ondergaan. 
Als God zelf ons lijden kent en deelt, 
zelfs tot en met de dood, 
dan hoeven we niet alleen te blijven, 
dan mogen we erop vertrouwen dat Hij ons nabij blijft, 
in leven en in sterven, 
in liefde en in lijden, 
in het alles en in het niets. 
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Laten we dit vertrouwen meedragen in ons leven. 
 

Gedenken we allen die gestorven zijn, 
veroordeeld, gemarteld, vermoord. 
Gedenken we onze overledenen en bidden we: 
Heer onze God, 
een mens in dodelijke verlatenheid, 
een man van smarten, stelt Gij ons tot levensteken. 
Wij bidden U omwille van Zijn lijden: 
sterk ons in het geloof dat U ons nooit alleen laat, 
dat we ons kunnen verlaten op U bij alles wat ons overkomt. 
Gij immers draagt zorg voor ons in leven en in sterven 
door Jezus, Uw Zoon. 
 
Gedenk ons, hier bij u verzamelt, 
gedenk al onze dierbaren, gekend en ongekend, 
die gestorven zijn  
en die leven mogen door Christus onze Heer.  
Amen. 
 
Bidden we samen: Onze Vader  
 
V: Heer, geef hen de eeuwige rust 
A: en het eeuwige licht verlichte hen. 
 
V: dat zij mogen rusten in vrede. 
A: Amen. 
 
Melodie: O hoofd vol bloed en wonden 
 
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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DERTIENDE STATIE: 
Jezus wordt van het kruis genomen 
 
V: Wij aanbidden U, Christus en loven U. 
A: 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. 
 

Mijn volk wat heb Ik u gedaan 
of waarmee heb Ik u bedroefd. Antwoord Mij. 
 

Uit de zorg voor de overledenen blijkt de zorg  
van mensen voor elkaar. 
Bij het afscheid is er pijn,  
die kan blijven, soms weg lijkt te gaan 
maar ook weer terug kan komen, zelfs jaren later nog. 
Er is ook liefde voor de mens, 
die niet meer bij ons is, 
die we nog zouden willen vasthouden en koesteren, 
van wie we gehouden hebben. 
Zo verzorgt Jozef van Arimathea het lichaam van Jezus, 
zo vindt Jezus weer geborgenheid  
op de schoot van zijn moeder, 
waarop Hij als kind speelde. 
Verdriet en verzorging, 
pijn en liefde gaan hand in hand. 
 

Denken we aan al die mensen die vastgehouden willen worden. 
En laten ook wij,  zoals we hier samen aanwezig zijn, 
elkaar de hand vasthouden op momenten 
waarop we het zo hard nodig hebben. 
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Barmhartige God, wees hen en ons nabij. 
 
Melodie: God groet U zuiv’re bloeme 
 
Geef vrede, Heer, geef vrede,  
Gij die de vrede zijt: 
Gij hebt voor ons geleden,  
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven  
met moed in angst en pijn: 
de mensen blijdschap geven  
en vredestichters zijn. 
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VEERTIENDE STATIE: 
Jezus wordt in het graf gelegd 
 
V: Wij aanbidden U, Christus en loven U. 
A: Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt. 
 

Het lichaam van Jezus wordt, 
gewikkeld in een lijkwade, 
in een rotsgraf gelegd.                                                                     
In dit graf was niet eerder 
iemand begraven. 
Er wordt een grote steen  
voor het graf gerold. 
 

Mijn volk wat heb Ik u gedaan 
of waarmee heb Ik u bedroefd. Antwoord Mij. 
 

Als iemand begraven is, lijkt het alsof alles voorbij is. 
Maar dat is niet zo. 
Jezus heeft tijdens Zijn leven veel verteld over leven en dood, 
over het huis van God, over het nieuwe leven. 
Steeds wist Jezus dat de dood niet het einde zou zijn, 
maar het begin van een nieuw, ander leven. 
Hij gaf ons uitzicht op nieuw leven. 
Daarom vertellen we elkaar telkens weer 
het verhaal van het leven van Jezus, ook van Zijn dood. 
Uiteindelijk is ook dat verhaal  
een boodschap van leven, van licht. 
 
Barmhartige God, wees ons nabij. 
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Melodie: God groet U zuiv’re bloeme 
 
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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We komen bij elkaar rond het kruis 
 
Dit houten kruis met spijkers doorboord,  
is teken van lijden en pijn.  
 
We zijn met de Heer meegegaan, 
een kruisweg door liefde gedragen. 
Wij voelden mee met wat Jezus meemaakte 
zo'n tweeduizend jaar geleden. 
Maar wij voelen ook mee met wat Hij nu meemaakt 
in die vele kleine mensen die lijden. 
Telkens zouden wij het lijden willen verzachten, 
de dood willen tegengaan. 
Soms zelfs vrezen we dat het kwade sterker is dan het goede. 
Het enige waartoe wij in staat zijn, 
is in geloof en vertrouwen meegaan met de lijdende mensen. 
 
Slotgebed 
 
God, onze Vader 
geef dat wij de kruisen in ons leven mogen dragen, 
geleid en gesterkt door Hem, die U ons zond, 
onze Heer Jezus Christus, 
die met U en de H. Geest leeft en heerst, 
God door de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
In de Naam van de Vader 
en de Zoon en de H. Geeft. 
Amen. 

 


