
Kruiswegbezinning 5 van 6 vrijdag 19 maart 2021 
 

 
 
1. Intro  
2. Kruisteken + verwelkoming  
3. Lied “Sta op, bevrijd mij toch”  

 
 
 



4. Elfde statie + kaars  
 

 
 

Jezus wordt aan het kruis genageld  
 
Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd Hij gekruisigd, samen met de twee 
misdadigers, de één rechts van Hem, de ander links.  
 
Bezinning  
Hij werd als een crimineel beschouwd en daarom als een onmens aan het kruis genageld. De mens bij 
uitstek wordt ontmenselijkt en teruggebracht tot een ding. Dagelijks worden mensen 
verontmenselijkt, als vuilnis behandeld, gemaakt tot voorwerp van vermaak en moordlust: om 
wanhopig van te worden. Gelukkig zijn er ook ontelbare mensen die er alles aan doen om de 
slachtoffers te bevrijden, soms ten koste van hun eigen welzijn en leven, en omwille van de 
liefdevolle God. Houd ik de ogen voor de talloze omstandigheden waarin mensen gekruisigd worden  
waar dan ook in deze wereld?  
 
Gebed  
Lieve God,  
Wijst uw Zoon , uw kind ons de weg?  
Wijs ons het licht, God,  
Als wij in het duister zijn .  
Wijs ons het leven, God,  
Als wij alleen nog maar dood zien.  
Troost ons, God,  
En open onze ogen voor uw toekomst;  
Licht en leven in overvloed bij U…  
 
Stilte  
 
Muziek 
  



5. Twaalfde statie + kaars  

 
Jezus sterft aan het kruis  

 
“Mijn God, mijn God, waarom hebt u mijn verlaten?   
U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit”   
Toen riep Jezus met luide stem: “Vader, in uw handen leg ik heel mijn leven.” 
Na deze woorden boog Hij het hoofd en stierf.  
(stilte …)  
Bezinning  
God, In het diepste ontreddering en verlatenheid doen mensen wat   
Jezus deed. Zij roepen tot U. Ook wijzelf.   
Weest niet onmisbaar in het stervensuur. Voor niemand.   
Leg uw grote stilte als een mantel om ons heen.   
En laat uw naam “Ik zal er zijn” ons vinden.   
Lichtend door alle duisternis heen.  
 
Stilte  
Muziek LIED ZJ 329  

 
 Stilte  



6. Voorbede  
Laten wij, genadig als God zelf, bidden en noemen: allen die worden meegesleurd in oorlog en 
geweld en geen kant meer uitkunnen; alle mensen, gevangengemaakt of ingelijfd in onbarmhartige 
systemen; allen die met schuld beladen en verziekt van geest, nergens nog een weg terug vinden; -
dat er iets gebeurt waardoor zij in hun hart geraakt worden en tot goedheid worden aangezet.  
Laten wij zingend bidden… 
 

 
 
Laten wij, met diepe bewogenheid, bidden en noemen: allen die weggerukt worden uit het leven, in 
oorlogen, rampen, misdaden; -allen die vermist worden of van wie het lichaam nooit teruggevonden 
werd; allen die sterven in eenzaamheid, door God en mens verlaten en diegenen om wie niet 
getreurd wordt; dat wij hen indachtig blijven en hun namen noemen zoals zij geschreven werden in 
Gods hand. Laten wij zingend bidden 
 
 
7. 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.  
 
  



8. Lied “Waar is de plaats die vrede lacht” (Zj. 324)  

 
 
9. Slotgebed  
Gij God die de ruimte open houdt  
die ons vrijwaard van wat ons bedreigt,  
waarin wat nodig is kan gebeuren  
en het leven kan worden hersteld.  
Geef ons ruimte,anders kunnen we niet leven,  
om Jezus de gezalfde in de liefde van de Geest. Amen.  
10. Zending en zegen  
 
God,  
Alles wat eigen is aan de mensen, achterdocht, onverschilligheid,   
oordeel, wij dragen het in ons.   
En het verhaal van Jezus’ kruisweg is een menselijk verhaal.   
Wij bidden U: Wek zijn liefde in ons.   
Hij die niets of niemand wilde breken. Maar enkel verbinden en   
helen. Mogen deze liefde altijd en overal met u zijn in de naam van   
de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen  
 
11. Muziek 


