
KRUISWEG jaar A. 

 

OPENING 

 

 

 

 
 

Jezus, om uw lijden groot, 

om uw leven en uw dood, 

die volbrengen ’t recht van God, 

Kyrie eleison. 

 

Om het zwijgen, het geduld, 

waarmee Gij de wet vervult, 

als men vrucht’loos zoekt naar schuld 

Kyrie eleison. 

 

Om de doornen van uw kroon, 



om de gees’ling en de hoon, 

roepen wij, o Mensenzoon, 

Kyrie eleison. 

 

Om uw kruis, Heer, bidden wij, 

om de speerstoot in uw zij, 

ga aan onze schuld voorbij, 

Kyrie eleison. 

 

Heer, om uw vijf wonden rood, 

om uw onverdiende dood, 

smeken wij in onze nood, 

Kyrie eleison. 

 

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

Geest. 

A: Amen. 

 

V: De genade van onze Heer Jezus Christus, die voor 

ons aan het kruis is gestorven, zij met u allen. 

A: En met uw geest. 

 

INLEIDEND WOORD 

 

V: Goede Vrijdag, drie uur in de middag, heilig, stil 

moment. We staan stil bij het lijden en sterven van 

Jezus. In dit lijden spreekt God zich uit: “Menslief, 

Ik hou van u. Kom toch terug naar Mij! Daarom zal 

Ik zelf de pijn om jouw afdwalen op Me nemen.” 



God lijdt zo om ons te bevrijden. Dit lijden raakt aan 

ons eigen bestaan: we herkennen er onze eigen angst 

en pijn in en we voelen pijn en schaamte over wat 

mensen elkaar kunnen aandoen. Laat ons samen op 

weg gaan met Jezus. 
 

LEZING VAN GODS WOORD 
 

L: Uit de profeet Jesaja (Jes. 53, 5-6) 
 

 Hij is doorboord om onze zonden, mishandeld om 

 onze misdaden, want op Hem rust de straf voor ons 

 heil en door zijn striemen is er genezing voor ons. 

 Wij allen dwaalden als een kudde, ieder ging zijn 

 eigen weg; de Heer liet op Hem neerkomen de 

 misdaad van ons allen. 
 

 Woord van de Heer – Wij danken God 
 

GEBED 
 

V: Barmhartige God, zie met liefde naar ons om. 

Wees ons nabij in dit uur van de pijnlijke waarheid. 

Wil ons vol mededogen bij de hand nemen 

en ons begeleiden op onze weg door leven en dood. 

Dat vragen wij U in Jezus’ naam. 

A: Amen. 

 

Naast het kruis, met wenend’ ogen, 

stond de moeder, diep bewogen, 

wijl haar Zoon te sterven hing. 



 

V: 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. 

 

L: Jezus staat voor de Romeinse landvoogd, Pontius 

Pilatus. De leiders van het joodse volk eisen van 

Pilatus dat hij Jezus ter dood zal veroordelen. Jezus 

heeft gezegd dat Hij de Zoon van God is, en dat 

geloven ze niet. Ze kunnen het ook niet hebben dat 

veel mensen naar Jezus toe gaan. Pilatus weet dat 

Jezus niets verkeerds heeft gedaan. Maar om de 

mensen tevreden te stellen, laat hij Jezus toch 

geselen. 

 

V: Jezus werd veroordeeld door onbegrip van anderen, 

door onverschilligheid en angst om eigenbelang. 

 

A: Goede God, Gij doet aan ieder mens recht. Help 

ons rechtvaardig te zijn in ons oordeel. Leer ons 

Heer, anderen niet naar de mond te praten, maar 

op te komen voor hen die onrecht treffen. Amen. 

 

V: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. 

A: God, wees ons zondaars genadig. 

 



Dwars toen door het zuchtend harte, 

overstelpt van wee en smarte, 

drong het zwaard van marteling. 

 

V: 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. 

 

L: De Romeinse soldaten brengen een groot houten 

kruis en leggen het op Jezus’ schouders. Hij zegt 

niets maar draagt het kruis uit liefde. Zo wil Hij al 

het lijden en kwaad van de mensen dragen. 

 

V: Zo leggen ze Jezus een kruis op de schouders, 

een zware last. 

 

A: Goede God, Uw liefde doet alle liefdeloosheid 

teniet. Gij houdt ons voor nooit kwaad met kwaad 

te vergelden, hoe ondraaglijk de vernedering en 

schande ook moge zijn. Sta ons bij Heer, wanneer 

wij gebukt gaan onder geweld. Amen. 

 

V: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. 

A: God, wees ons zondaars genadig. 

 

 



O hoe droef, hoe vol van rouwe, 

was de zegenrijkste Vrouwe, 

moeder van de een’ge Zoon. 

 

V: DERDE STATIE 

JEZUS VALT VOOR DE EERSTE MAAL ONDER HET 

KRUIS 

 

V: Wij aanbidden U, Christus, en loven U. 

A: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld verlost 

hebt. 

 

L.: Het kruis is zwaar en Jezus is moe. Hij heeft veel 

pijn. Hij struikelt en valt. Jezus heeft wel zin om te 

blijven liggen, maar toch staat Hij op en draagt zijn 

kruis verder. Wij moeten ook wel eens een kruis 

dragen wanneer ons iets ergs overkomt. 

 

V: Jezus gaat zwaar gebukt onder het kruis en houdt 

zich niet meer staande. Onder welke last, ons door 

anderen opgelegd, gaan wij gebukt? Welke last 

geven wij anderen te dragen? 

 

A: Goede God, Uw mededogen met mensen kent 

geen grenzen. Uw Zoon heeft Zijn lijden aanvaard 

tot welzijn van allen. Geduldig heeft Hij de pijn 

doorstaan door onszelf aangedaan. Sta ons bij 

Heer, wanneer het kruis ook op onze weg komt. 

Amen. 



 

V: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. 

A: God, wees ons zondaars genadig. 

 

Hoe zij leed, de diepbedroefde, 

tere moeder, wijl zij toefde, 

bij die Zoon, aan ’t kruis tentoon. 

 

V: VIERDE STATIE 

JEZUS ONTMOET ZIJN BEDROEFDE MOEDER 

 

V: Wij aanbidden U, Christus, en loven U. 

A: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld verlost 

hebt. 

 

L: Er lopen veel mensen mee. Jezus is blij als Hij zijn 

moeder ziet. Maria is blij dat zij even in de ogen kan 

kijken van haar Zoon. Ze zeggen niets, maar 

begrijpen elkaar: ze lijden samen. 

 

V: Op deze zware weg ontmoet Jezus zijn moeder: zij 

die er altijd voor Hem was, laat Hem ook nu niet in 

de steek. 

 

A: Goede God, Gij zijt als liefdevolle Vader bezorgd 

om ons en Gij lijdt onder alle leed in de wereld. 

Help ons Heer, anderen geen verdriet te doen en 

elkaar, naar het voorbeeld van Maria, te troosten 

en te bemoedigen. Amen. 



 

V: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. 

A: God, wees ons zondaars genadig. 

 

Wie toch die niet wenen zoude, 

zo hij ’t bitter leed aanschouwde 

dat Maria ’s hart verscheurt! 

 

V: VIJFDE STATIE 

SIMON VAN CYRENE HELPT JEZUS HET KRUIS 

DRAGEN 

 

V: Wij aanbidden U, Christus, en loven U. 

A: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld verlost 

hebt. 

 

L: Jezus kon het kruis bijna niet meer dragen. Een 

vreemdeling die Simon heet, moet van de soldaten 

Jezus het kruis helpen dragen. Wat Simon heeft 

gedaan, kunnen ook wij een beetje doen. Want als 

wij voor iemand goed zijn, dan doen we ook Jezus 

goed. Dat heeft Hij zelf gezegd. 

 

V: Dan staat Simon van Cyrene daar; zijn grote sterke 

handen nemen Jezus’ last even over. Dat helpt, Jezus 

staat er niet alleen voor. 

 

A: Goede God, voor U is het vanzelfsprekend om 

mensen in nood te helpen. Wij kunnen rekenen op 



Uw onvoorwaardelijke steun, als wij de schouders 

zetten onder de last van een ander. Leer ons Heer, 

ongevraagd te helpen waar we kunnen. Amen. 

 

V: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. 

A: God, wees ons zondaars genadig. 

 

Wie die zonder medelijden 

Christus’ moeder zou zien lijden 

Daar zij met haar Zoon zo treurt! 

 

V: ZESDE STATIE 

VERONICA DROOGT HET AANSCHIJN VAN JEZUS 

AF 

 

V: Wij aanbidden U, Christus, en loven U. 

A: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld verlost 

hebt. 

 

L: Een vrouw komt uit de menigte naar voren. Ze ziet 

dat het gezicht van Jezus vol bloed zit en stof en 

zweetdruppels. Ze veegt het gezicht van Jezus af. Het 

is alles wat ze kan doen, gewoon een gebaar van 

goedheid. 

 

V: Langs de kant van de weg ziet Veronica hoe moe 

Jezus is, hoe vuil en bezweet; ze verzorgt Hem 

liefdevol. Wat een troost dat er mensen zijn die de 



ander terzijde staan, wanneer de levensweg zwaar 

wordt. Zijn wij aanwezig als het er op aankomt? 

 

A: Goede God, Gij hebt de glorie van Uw Zoon in het 

vooruitzicht gesteld, voordat Zijn lijden begon. 

Troost ons Heer, met de gedachte dat Gij naast 

ons staat als wij lijden moeten doorstaan. Amen. 

 

V: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. 

A: God, wees ons zondaars genadig. 

 

Voor de zonden van de zijnen 

zag zij Jezus zo in pijnen 

door de gesels gekastijd. 

 

V: ZEVENDE STATIE 

JEZUS VALT VOOR DE TWEEDE MAAL ONDER HET 

KRUIS 

 

V: Wij aanbidden U, Christus, en loven U. 

A: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld verlost 

hebt. 

 

L.: De soldaten hebben haast en duwen Jezus in de rug. 

Hij moet wat vlugger lopen. Maar Jezus is doodop. 

Hij valt opnieuw. Hij ademt heel diep en staat dan 

weer op. 

 



V: De zondelast van de mensen drukt Jezus telkens 

terneer. Het mensenvolk ziet neer op zijn God, die is 

gevallen. 

 

A: Goede God, Uw kracht kent geen verflauwen, Gij 

richt op wat is geknakt, Gij wekt tot leven wat is 

gestorven. Wees ons tot steun Heer wanneer wij 

beproefd worden, en moge wij zelf toeverlaat zijn 

voor hen die het moeilijk hebben. Amen.  

 

V: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. 

A: God, wees ons zondaars genadig. 

 

Zoveel heeft in ziel en leden 

gaarn’ uw Zoon voor mij geleden: 

laat mij delen in zijn smart. 

 

Laat mij moeder, bron van liefde, 

voelen ’t leed dat u doorgriefde, 

dat ik met u medeween. 

 

V: ACHTSTE STATIE 

JEZUS TROOST DE WENENDE VROUWEN 

 

V: Wij aanbidden U, Christus, en loven U. 

A: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld verlost 

hebt. 

 



L: Op zijn kruisweg komt Jezus een groepje vrouwen 

tegen. Ze huilen om Hem. Jezus zegt dat ze niet 

moeten huilen om Hem, maar om zichzelf en om 

hun kinderen. Hij bedoelt daarmee dat ze moeten 

huilen om het kwaad in de wereld en om de zonden 

van de mensen. 
 

V: Ondanks de zware last heeft Jezus aandacht voor het 

leed van anderen. Vanuit welke kracht brengt Hij dit 

alles op? 
 

A: Goede God, Gij zijt vertroosting voor de 

 bedroefden, Gij wijst al wat het geluk van mensen 

in de weg staat af. Help ons Heer, weerstand te 

bieden aan het kwade: dat wij ons niet schuldig 

maken aan het veroorzaken van verdriet. Amen. 
 

V: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. 

A: God, wees ons zondaars genadig. 
 

Doe mijn hart voor Jezus branden, 

vlecht gijzelf de liefdesbanden, 

dat ik God behaag alleen. 

 

V: NEGENDE STATIE 

JEZUS VALT VOOR DE DERDE MAAL ONDER HET 

KRUIS 
 

V: Wij aanbidden U, Christus, en loven U. 

A: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld verlost 

hebt. 



 

L: Jezus heeft haast geen kracht meer over. Hij is met 

zijn kruis boven aan de heuvel gekomen, Calvarie 

genaamd of ook wel Golgotha. Jezus valt. Hij doet 

zijn best om op te staan, maar het gaat nauwelijks 

meer. 
 

V: De wereld ziet een gevallen, uitgeputte Heer. Maar 

staar u niet blind op die zwakheid. Zie met de ogen 

van het geloof: Jezus staat weer op! 
 

A: Goede God, Gij zijt mild en vergevingsgezind, 

altijd weer bereid ons nieuwe kansen te geven. 

Geef Heer, dat wij - wanneer wij in fouten 

vervallen - erop vertrouwen met uw kracht weer 

op te kunnen staan. Amen. 
 

V: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. 

A: God, wees ons zondaars genadig. 

 

Laat mij met u medewenen, 

mij met ’s Heren leed verenen 

tot het uur van mijnen dood.  

 

V: 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. 



 

L.: Wanneer Jezus op de plaats is aangekomen waar Hij 

gekruisigd zal worden, rukken de soldaten Hem de 

kleren van het lijf alsof Hij een grote misdadiger is. 

Hij is naakt, zonder waardigheid. Ze lachen Hem uit 

en bespotten Hem. Niemand gelooft dat Hij de Zoon 

van God is. 
 

V: Jezus wordt oneervol behandeld, ontnomen is zijn 

laatste waardigheid: naakt en onbeschermd wordt Hij 

te kijk gezet. 
 

A: Goede God, Gij zijt rijk aan liefde en goedheid. 

Geen wonder dat Jezus zich, armzalig, op U 

durfde verlaten. Geef ons Heer, het inzicht dat 

juist eenvoud de mens siert, dat wij ons niet 

beroepen op aardse verworvenheden. Amen. 
 

V: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. 

A: God, wees ons zondaars genadig. 

 

Naast het kruishout wil ik toeven 

en mij daar met U bedroeven 

om het lijden, naamloos groot. 

 

V: ELFDE STATIE  

JEZUS WORDT AAN HET KRUIS GENAGELD 
 

V: Wij aanbidden U, Christus, en loven U. 

A: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld verlost 

hebt. 



 

L: Hoe kunnen mensen zoiets doen? De handen die 

zovelen genazen en zegenden, de voeten die naar 

zovele mensen in nood gingen, worden nu doorboord 

met de nagels van haat en afgunst. 
 

V: Jezus heeft mensen vrijgemaakt, toch wordt Hij nu 

gebonden. Om onze vrijheid wordt Hij onvrij. 
 

A: Goede God, Gij hebt getoond in Uw liefde tot het 

uiterste te gaan. Uw Zoon heeft zich overgeleverd 

voor ons. Vergeef ons als wij anderen het leven 

onmogelijk maken of U verloochenen. Amen. 
 

V: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. 

A: God, wees ons zondaars genadig. 

 

Maagd der maagden onvolprezen, 

wil mij niet ongunstig wezen, 

laat mij treuren aan uw zij. 

 

V: 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. 
 

V: Het was omstreeks het zesde uur; er viel duisternis 

over heel de streek tot aan het negende uur toe, 

doordat de zon geen licht meer gaf. Het voorhangsel 



van de tempel scheurde middendoor. Toen riep Jezus 

met luide stem: Vader, in Uw handen beveel Ik mijn 

geest. Nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest..... 

 

Wij knielen, indien mogelijk, neer en bidden een moment 

stilte. 

 

L: Het kruis staat overeind. Jezus heeft pijn en dorst. En 

zelfs dan nog bidt Hij voor hen die Hem kwaad doen: 

“Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze 

doen.” Jezus offert zichzelf om de band tussen God 

en de mensen weer te herstellen. 

 

V: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. 

A: God, wees ons zondaars genadig. 

 

Moge ik in ‘t vuur niet branden, 

neem, O maagd, mijn zaak in handen 

in het oordeel voor Gods troon. 

 

V: 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. 

 

L: Twee vrienden halen Jezus van het kruis af. Ze 

leggen Hem neer in de armen van zijn moeder Maria. 



Maria herinnert zich hoe de engel Gabriël haar had 

gezegd: “Aan zijn koningschap komt geen einde.”  
 

V: Kan een moeder haar kind vergeten, de vrucht van 

haar schoot? Opnieuw wordt Jezus gedragen door 

zijn moeder, maar nu is zijn lichaam levenloos. 
 

A.: Goede God, Gij zijt oorsprong en einde van alle 

leven. Ook al is het aardse eindig, wij willen 

geloven dat Gij eeuwig leven schenkt. Ontferm U 

over alle moeders en vaders die, verscheurd door 

verdriet, afscheid hebben moeten nemen van hun 

kind. Amen. 
 

V: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. 

A: God, wees ons zondaars genadig. 

 

Christus, wil bij mijn verscheiden 

door uw Moeder mij geleiden 

tot de overwinnaarsprijs. 

 

V: 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. 

 

L: Jozef van Arimatea had een tuin en in die tuin was 

een graf in een rots. In dat graf wordt Jezus 



neergelegd. Voor de ingang van het graf rollen ze 

een grote steen. Maar Jezus blijft niet dood: op 

Paasmorgen zal het graf leeg zijn. 

 

V: Moge onze droefheid in vreugde omslaan, want door 

toedoen van Jezus is er eeuwig leven. 

 

A: Goede God, Gij zijt de bron van leven, 

onsterfelijke en eeuwig. Bij het graf van Jezus 

waar doornenkroon en witte doeken getuigen van 

Zijn leven, bidden wij om eeuwig leven voor al 

onze dierbaren die ons reeds ontvallen zijn. 

Amen. 

 

V: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. 

A: God, wees ons zondaars genadig. 

 

Doe, als ‘t lichaam dan zal sterven, 

mijne ziel de glorie erven 

van het hemels paradijs. 



SLOTRITUS 

 

V: Bidden wij met de woorden die de Heer zelf ons 

heeft geleerd: 

 

A: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam  

  worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede 

  op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons  

  dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,  

  zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,  

  en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons 

  van het kwade. 

 

V: Moge wij de gave van het eeuwig leven ontvangen 

van Hem, die ons door zijn sterven heeft bevrijd van 

de eeuwige dood. In de naam van de Vader en de 

Zoon en de heilige Geest. 

 

A: Amen. 

 

 

 

 

 

… wij verlaten in stilte de kerk ... 


