KRUISWEG

Openingsliederen
1.

Dit is het uur

Dit is het uur waarin Jezus lijden moet,
het uur dat zijn hart wordt doorboord,
het uur waarin Hij ons zijn liefde toont,
tot het uiterste toe.
1.

Uit de diepten roep ik, Heer.
Heer, luister naar mijn stem.
Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed.

2.

Als U zonden blijft gedenken,
Heer, wie houdt dan stand?
Maar U schenkt vergeving, daarom zoek ik U.

3.

Op uw Woord stel ik mijn hoop.
Ik zie steeds uit naar U,
als een wachter die naar morgenlicht verlangt.

4.

U vergeeft ons en verlost.
Verlos uw volk, o Heer!
Maak ons vrij van onrecht en vergeef ons, God.

2.

Crucem tuam
Crucem tuam adoramus Domine, resurrectionem tuam,
laudamus Domine. Laudamus et glorificamus.
Resurrectionem tuam, laudamus Domine.
(Wij aanbidden uw Kruis, Heer, en wij loven uw verrijzenis)

L.: Lector (kind)

J: Jezus (priester)

A: Allen

K: Koor

- EERSTE STATIE Jezus wordt ter dood veroordeeld
Allen:

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U,
omdat Gij door uw kruis de wereld hebt verlost.

L.:

Jezus, U wordt behandeld als een misdadiger maar U heeft niets
verkeerd gedaan. Hoe kunt U veroordeeld worden? Het onvoorstelbare
gebeurt: de mensen schreeuwen: “Weg met Hem!
Kruisig Hem!” Pilatus levert U uit om de kruisdood te ondergaan.
Korte stilte

J.:

Zie, zij belagen mijn leven. De machthebbers trekken één lijn
tegen mij. Toch heb ik geen misdaad, geen zonde bedreven; zij
vallen Mij aan, al heb Ik geen schuld.

Allen:

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.

- TWEEDE STATIE Jezus neemt het kruis op zijn schouders
A:

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U,
omdat Gij door uw kruis de wereld hebt verlost.

L.:

Het kruis is zwaar en drukt pijnlijk op uw gegeselde rug vol striemen.
U draagt het kruis, alleen. Stap voor stap gaat U voort op de weg
naar Golgotha.
Korte stilte

J.:

De Heer gaf Mij het oor van een goede leerling. Hij wekt Mij in de
morgen met zijn woord. Ik heb Mij niet verweerd, Ik ben niet
teruggedeinsd. Mijn rug gaf Ik prijs aan wie Mij sloegen, mijn
wangen aan wie Mij de baard uitrukten. Mijn gezicht stelde Ik
bloot aan beschimping en bespuwing. Toch staat de Heer mij bij.

A:

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.

- DERDE STATIE Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis.
A :

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U,
omdat Gij door uw kruis de wereld hebt verlost.

L.:

U valt onder de zware last van het kruis. Het is zwaar. U
wordt bespot en uitgescholden. Niemand helpt. Toch bent U het
die onze zonden en onze ziekten draagt. U draagt onze pijn zonder
klagen.
Korte stilte

J.:

Ja, God de Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van
hinden en doet mij de hoogte betreden.

A :

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.

- VIERDE STATIE Jezus ontmoet zijn moeder
A:

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U,
omdat Gij door uw kruis de wereld hebt verlost.

L.:

U ontmoet uw heilige moeder. Zij draagt met U de pijn. Zoals eens
de oude Simeon heeft voorspeld toen zij U als baby naar de tempel
tempel bracht, wordt haar eigen ziel met een zwaard doorboord nu zij
U, haar enige Zoon, zo ziet lijden. Maar ondanks haar pijn blijft zij op U
vertrouwen en bewaart alles in haar hart. Zij blijft U trouw tot het bittere
einde.
Korte stilte

J.:

O Heer, ik ben uw dienaar, uw knecht, de Zoon van uw
dienstmaagd.

A:

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.

- VIJFDE STATIE Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen
A:

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U,
omdat Gij door uw kruis de wereld hebt verlost.

L.:

De soldaten dragen Simon van Cyrene op om U te helpen
het kruis te dragen. Hij neemt het op zijn schouders. Even wordt uw
last verlicht.
Korte stilte

J.:

Wie mijn volgeling wil zijn moet Mij volgen door zichzelf te
verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven verliest
omwille van Mij en het evangelie zal het redden.

A:

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.

- ZESDE STATIE Veronica droogt het gezicht van Jezus af
A:

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U,
omdat Gij door uw kruis de wereld hebt verlost.

L.:

Veronica veegt liefdevol bloed, zweet en tranen van uw gezicht.
Zij kijkt U aan op dit moment waarop de mensen zich van U
afkeren. Zij willen niet meer naar U kijken, omdat zij Uw lijden niet
willen zien.
Korte stilte

J.:

Mijn naam is een spotnaam bij iedereen, een schande voor alle mensen.
Mijn ogen zijn dof van verdriet.

A:

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.

- ZEVENDE STATIE Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis
A:

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U,
omdat Gij door uw kruis de wereld hebt verlost.

L.:

U valt opnieuw onder de zware last van het kruis. Het is moeilijk
om weer op te staan. Maar U doet het toch, voor ons, om ons te
redden. U draagt onze zonden, U draagt onze pijn. U draagt de last die
wij niet kunnen dragen.
Korte stilte

J.:

Heer, let toch op de smaad uw Dienaar aangedaan. De hoon van
alle volken moet Ik dragen. Het zijn uw tegenstanders, Heer, die
Mij beschimpen, die uw Gezalfde najouwen bij elke stap.

A:

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.

- ACHTSTE STATIE Jezus troost de wenende vrouwen
A:

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U,
omdat Gij door uw kruis de wereld hebt verlost.

L.:

U draagt uw kruis naar Golgotha. Langs de weg staan veel mensen. Ze
kijken naar U. Sommigen schudden hun hoofd en roepen U na:
misdadiger! Anderen lachen U uit en spugen U in het gezicht. Maar dan
ontmoet U een groepje vrouwen. Zij vinden het vreselijk wat de mensen
U aandoen. Ze huilen en klagen.
Korte stilte

J.:

‘Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent over
uzelf en over uw kinderen. Want er zal een tijd komen waarop
men zeggen zal: gelukkig de onvruchtbare, wier schoot niet heeft
gebaard en wier borst geen kind heeft gevoed. Dan zal men tot de
bergen zeggen: ‘valt op ons,’ en tot de heuvels: ‘bedekt ons.‘
Want als men zó doet met het groene hout, wat zal er dan met het
dorre gebeuren?’

A:

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.

- NEGENDE STATIE Jezus valt voor de derde maal
A:

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U,
omdat Gij door uw kruis de wereld hebt verlost.

L.:

U bezwijkt opnieuw onder het gewicht van het kruis. U valt en staat weer
op. Zwijgend gaat U verder, als een Lam dat naar de slachtbank geleid
wordt. U draagt de last van ons allemaal om ons, verloren schapen, te
redden.
Korte stilte

J.:

Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u
rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert
van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden
voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

A:

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.

- TIENDE STATIE Jezus wordt van zijn kleren beroofd
A:

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U,
omdat Gij door uw kruis de wereld hebt verlost.

L.:

Aangekomen op Golgotha geven ze U zure wijn te drinken, maar
U weigert. Uw waardigheid kan niemand iets schelen. Zelfs uw kleren
worden U afgenomen. Daar staat U, naakt, met lege handen.
U heeft niets meer te geven dan alleen uw lijden en uw laatste
ademtocht.
Korte stilte

J.:

Nu gapen zij Mij aan en lachen zij Mij uit, verdelen zij mijn kleren
onderling en dobbelen om mijn gewaad. Ach Heer, houd U niet
ver van Mij, mijn steun, kom haastig om Mij bij te staan.

A:

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.

- ELFDE STATIE Jezus wordt gekruisigd
A:

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U,
omdat Gij door uw kruis de wereld hebt verlost.

L.:

U wordt aan het kruis genageld. Ze slaan spijkers door uw
handen en uw voeten. Het kruis wordt omhooggeheven en daar
hangt U, de Koning der Joden, bespot en vernederd, voor het oog
van heel de wereld. Jezus, ik heb spijt van al mijn zonden.
Korte stilte

A:

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.

- TWAALFDE STATIE Jezus sterft aan het kruis
Allen:

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U,
omdat Gij door uw kruis de wereld hebt verlost.

L.:

Duisternis daalt neer, het wordt donker. U lijdt aan het kruis en
schreeuwt het uit naar uw Vader: ‘Eli, Eli, lama sabaktani - mijn
God, mijn God, waarom verlaat Gij Mij?” U blaast uw laatste
ademtocht uit en legt uw geest in de handen van de Vader.
Allen knielen in stilte

K./A:

Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.

Allen:

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.

- DERTIENDE STATIE Het lichaam van Jezus wordt van het kruis afgenomen
A:

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U,
omdat Gij door uw kruis de wereld hebt verlost.

L.:

Soldaten doorsteken uw zijde met een lans. Meteen komt er bloed
en water uit. Ze nemen U van het kruis af en leggen U in de
armen van uw bedroefde moeder. Haar gebroken hart neemt in
vertrouwen afscheid van haar Kind.
Korte stilte

A:

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.

- VEERTIENDE STATIE Jezus wordt in het graf gelegd
Allen:

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U,
omdat Gij door uw kruis de wereld hebt verlost.

L.:

Uw lijden is voorbij. Uw lichaam wordt in doeken gewikkeld en in
een graf gelegd. Nu mag U rusten. Dank U, Jezus, voor wat U
deed voor mij. Dank U, dat U mijn zonden heeft gedragen, en mijn
pijn. Rust zacht, lieve Koning, koning van mijn hart.
Korte stilte

Allen:

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.

Priester: Laat ons bidden (gebedsstilte)
God,
om ons mensen te verlossen
hebt Gij gewild dat uw eniggeboren Zoon
zou sterven aan het kruis;
wij bidden U:
stort uw liefde en genade in ons hart,
opdat wij door zijn lijden en kruis
gebracht worden
tot de heerlijkheid van de verrijzenis.
Door Christus onze Heer.
A:

Amen

Slotliederen
1.
Rust zacht lieve Koning.
Rust zacht, lieve Koning, het offer is volbracht.
Rust zacht in de stilte van het graf.
Uw lijden is voorbij, uw lichaam mag nu rusten.
Rust zacht, het offer is volbracht.
Geminacht en gemeden en niet de moeite waard;
de man die onze last en ziekten draagt,
doorstoken en vernederd, om onze zondigheid.
Hij werd gestraft, ons bracht het vrede.
Zijn kruis heeft ons genezen.
2.
1.

Jezus Christus U bent Heer.
Al was Hij Gods gelijke, Hij hield zich er niet aan vast.
Hij heeft zichzelf vergeten en zijn rijkdom opgegeven.

Jezus Christus U bent Heer. Jezus Christus U bent Heer.
Wij belijden tot eer van de Vader: U bent Heer, U bent Heer. (2x)
2.

Hij is als mens gekomen, werd een slaaf, gelijk aan ons.
Als een kind werd Hij geboren en werd gehoorzaam tot de dood.

3.

Vernederd als een zondaar, gestorven aan een kruis,
heeft God Hem hoog verheven, en Hem de hoogste Naam gegeven.

4.

Naam boven alle namen, hoogverheven Naam,
voor wie elke knie zal buigen, in de hemel en op aarde!

5.

De hemel zal Hem prijzen, de aarde brengt Hem eer!
Het dodenrijk zal juichen en belijden: Hij is Heer!
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