
Kruiswegbezinning 6 van 6 vrijdag 26 maart 2021 
 

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

 



4. Dertiende statie + kaars  

 
 

Jezus wordt van het kruis afgenomen 
 
"De honderdman en zij die met hem, bij Jezus de wacht hielden, werden bij het zien van de 
aardbeving en wat verder gebeurde door een grote vrees bevangen en zeiden: 'Waarlijk, Hij was een 
zoon van God.' Er waren ook vele vrouwen bij, die op een afstand toekeken; zij waren Jezus vanuit 
Galilea gevolgd om voor Hem te zorgen."  
 
Bezinning  
“Uw hebt mij doen zien zoveel ellende en nood. Laat mij nu herleven, laat mij herrijzen uit de diepten 
van de aarde”. De moeder, met haar zoon gekruisigd, ontvangt zijn dode lichaam in haar schoot. Dat 
kind, gezegend en geprezen. Straks ligt het in de kille aarde. Haar hele wezen schreit. Zij ruikt de 
bloesems nog van het begin. Ziet nog de blijk van wie Hij heelde. Een steen van stilte zal zijn beeld 
bedekken. Maar in haar geest is het gekerfd. Zijn woord, zijn goddelijk gebaar, zij zal het blijven 
noemen tot haar laatste adem. Hoe kan ik leven en dood verzoenen en verbinden met elkaar? Op 
welke manier kan ik troost betekenen voor iemand die rouwt?  
 
Gebed  
Heer, U bent afgedaald in de nacht van de dood.  
Maar uw dode lichaam wordt door welwillende handen opgenomen   
en met een zuivere linnendoek omhuld (Mt. 27, 59).   
Het geloof is niet helemaal gestorven, de zon niet helemaal   
ondergegaan.   
Hoe dikwijls lijkt het dat U slaapt. Hoe makkelijk kunnen wij,   
mensen, ons afwenden en zeggen: God is dood. Laat ons in het   
uur van het duister inzien dat U er toch bent.   
 
  



Laat ons niet alleen als wij het willen opgeven. Help ons U niet alleen te laten. 
Geef ons de trouw die standhoudt in de verwarring   
en die liefde die U juist in uw uiterste nood omarmt, 
zoals uw Moeder U nu nog een keer in haar schoot geborgen heeft.   
Help ons, help de armen en de rijken, de eenvoudigen en de geleerden, 
om door hun angsten en vooroordelen heen te kijken en   
U ons vermogen, ons hart aan te bieden en zo de tuin klaar te   
maken waarin verrijzenis gebeuren kan. 
 
Stilte  
 
Muziek 
5. Veertiende statie + kaars  

 
 
Jezus word in het graf gelegd 

 
“Jozef van Arimathea en Nikodemus namen het lichaam van Jezus en wikkelden het met de 
welriekende kruiden in zwachtels, zoals bij een Joodse begrafenis gebruikelijk was. Op de plaats waar 
Hij gekruisigd werd, lag een tuin en in die tuin een nieuw graf, waarin nog nooit iemand was 
neergelegd... Omdat het graf dichtbij was, legden zij Jezus daarin neer”  
 
Stilte  
 
Bezinning  
Jezus rust in zijn graf, in afwachting van zijn opstanding. God, onze Vader, zal woord houden en Hem 
door zijn Geest op de derde dag doen opstaan. Wij allen zullen hem mogen volgen door dood en 
verrijzenis. In een lang proces nemen wij afscheid van onze dierbaren die ons voorgingen in de dood 
soms gebroken door verdriet. Maar het is geen afscheid voorgoed, want eens zullen wij allen 
opnieuw tot leven komen om voor altijd bij elkaar te zijn met de Heer in ons midden.  
 
Stilte 
 
  



Muziek LIED ZJ 329  

 
 Stilte  
6. Voorbede  
Bidden wij voor hen die hun eigen geliefden zien sterven, opdat zij de hoop niet  
zouden verliezen. Laten wij zingend bidden… 

 
Bidden wij voor allen die hun leven geven ten dienste van de broeders, opdat ze  
mogen delen in de verrijzenis van Christus, de Levende 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 


