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Kruiswegbezinning 20 maart 2020    St. Vincentius  

 

1. Intro 
 

2. Kruisteken + verwelkoming 
 

3. Lied “Sta op, bevrijd mij toch” 
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Negende statie + kaars 

Jezus valt voor de derde maal onder het kruis 
 

Als een mens verscheen Hij, heeft Hij zich vernederd en  
werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.  
Driemaal vallen is te veel. Jezus is volkomen machtloos, hulpeloos  
en uitgeput. Hij kan niet meer. Hij heeft alleen maar pijn.  
Toch moet Hij verder. 
 
Bezinning 
 

De kracht van het kruis ligt niet in de hardheid of de wreedheid van  

de vervolgers, maar de kracht van het kruis ligt in de liefde van  

Jezus voor zijn vader.  

Het maakt niet uit hoeveel keer hij valt, hoe hard de weg is,  

of hoeveel obstakels Hij tegenkomt.  

Jezus staat telkens opnieuw op, bewogen door de liefde die sterker  

is dan de dood.  

In die liefde ligt voor hem een onverwoestbare kracht tot  

herbeginnen.  

Ieder heeft wel eens het besef niet meer verder te kunnen,  

aan de grens van zijn vermogen te zijn.  

Maar dan kan zwakheid kracht worden, als wij gaan beseffen  

dat niet wij maar God de drager en de genezer is van ons  

onvermogen. 

 
Gebed 
 

Goede God, uw Zoon onze broeder ging de weg ten einde toe, 
en verder nog, over de grens van de dood. 
Geef kracht, God, aan al die mensen  
die een zwaar kruis moeten dragen. 
Geef moed, aan al die mensen 
voor wie de toekomst onzeker is, zo donker lijkt. 
dat wij elkaar vasthouden, in het vertrouwen dat U met ons  
gaat en blijven wil, hoe de weg ook loopt…. Amen. 
 

Stilte 
 

Muziek 
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Tiende statie + kaars 

Jezus wordt van zijn kleren beroofd 

 
Zij kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar;  
zij dobbelden erom wie wat zou krijgen. 
 

Bezinning 

 

Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond  
niet open. Als een schaap dat naar de slachtbank wordt geleid,  
als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet  
open.  
Door een onrechtvaardig vonnis werd Hij weggenomen.  
Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? 
Welk standpunt neem ik in tegenover vluchtelingen die alles  
achterlieten om een beter bestaan te vinden?  
Hoe ga ik om met daklozen op mijn weg of met mensen die alles  
verloren hebben? 
 

Gebed 

 

God,  
Gij duldt het niet dat het mooiste wat in mensen leeft  
miskend zou worden of ontvreemd.  
Toch gebeurt het, overal, voortdurend. 
Wees de stem in ons die roept om eerbied,  

zodat wij in spreken, oordelen en handelen,  

niemand duwen in de rol van mindere,  

of hem treffen in de waardigheid die Gij in hem gelegd hebt.  

Amen. 

 

Stilte 
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Muziek LIED ZJ 329 

 
 

Stilte 

 

4. Voorbede 

 

Laten wij zonder enige zelfgenoegzaamheid, bidden en noemen: alle vrouwen die 

verkracht worden, ingezet voor prostitutie,  

of altijd als mindere behandeld; allen van wie het lichaam wordt onteerd, de 

schoonheid wordt ontnomen, de waardigheid geschonden; allen die geen 

menswaardig leven kunnen leiden door armoede en die zich altijd onderworpen 

voelen aan anderen; dat zij iemand vinden die zo met hen omgaat dat het beste in 

hen blootgelegd wordt en zij elke bevangenheid kunnen ontgroeien. Laten wij 

zingend bidden 
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Laten wij , met ontzag voor kleinen en verworpen, bidden en noemen: alle kinderen 

die uitgebuit worden, misbruikt in tal van omstandigheden, verwaarloosd of vergeten; 

allen die vernederd worden en geminacht, die in de handen zijn van machthebbers; 

allen aan wie ontnomen wordt wat hen lief is of hen toekomt, die weerloos gemaakt 

worden of monddood; dat er mensen opstaan die hen bondgenootschap bieden en 

dat Gods gezicht in hen herkenbaar wordt. Laten wij zingend bidden… 

 

5. Onze Vader 

 

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. 

Amen. 

 

6. Lied “Waar is de plaats die vrede lacht”  (Zj. 324) 
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7. Slotgebed 

 
Goede God, uw Zoon onze broeder ging de weg ten einde toe 
en verder nog, over de grens van de dood. 
Geef kracht, aan al die mensen  
die een zwaar kruis moeten dragen. 
Geef moed, aan al die mensen 
voor wie de toekomst onzeker is en zo donker lijkt. 
Dat wij elkaar vasthouden, in het vertrouwen dat U met ons gaat en blijven wil 
hoe de weg ook loopt…. Amen. 
 

8. Zending en zegen 

 

9. Muziek 


