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Opening 

 
Voorgangers komen in stilte binnen. 
 
De dood van een gerechte 
 
Dit is het uur 
van ‘niet vergeten’, 
van oude namen 

in herinnering roepen, 
van stilte maken 
voor zoveel mensen 
die door de dood 
van ons zijn weggenomen, 
maar niet hun stem, 
hun bezieling voor bevrijding. 
 
Dit is het uur 

van gedenken: 
Mozes, Elia, Jezus 
en al hun naamgenoten tot op vandaag. 
En wij gaan de berg op, 
geen hoogte te hoog 
om ze vanuit de hemel 
naar ons toe te halen, 
om ze niet te laten verdwijnen 
achter dikke wolken 

van vergetelheid. 
Dit is het uur 
om uit de gedachtenis 
der doden 
heimwee naar de toekomst te leren 
 
(Jan van Opbergen) 
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Welkom 
 
Lied: Een mens te zijn op aarde 
(Mel. Ik wil mij gaan vertroosten) 
 

♫ 

Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 

buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
die opgetekend staan 
en net als Jezus worden 
die ’t ons heeft voorgedaan. 
 
Eerste statie: 
 
Jezus wordt ter dood veroordeeld. 
 
V: Wij aanbidden U en wij loven U. 
A:  Omdat U door Uw heilige kruis de wereld hebt verlost. 
 
“Toen namen de soldaten van de gouverneur Jezus mee. Ze 
trokken hem zijn kleren uit en hingen hem een rode mantel 
om. Ze vielen voor hem op de knieën en dreven de spot met 
hem door te zeggen: ‘Gegroet, koning van de Joden’”. 
(Mattheus 27, 27-29) 
 
Toen ging het zoals het altijd gaat, 
wanneer mensen menen het recht te hebben 
een ander te vernederen: 
marteling en bespotting zijn aantrekkelijke werktuigen. 
Als een mens een ander in zijn macht heeft, 
wil hij hem zo klein mogelijk maken. 
Aan dat afschuwelijke lot ontkomt Jezus niet. 
Als zij uitgeraasd zijn, de manschappen, 

staat Jezus daar alleen, 
 
rijzig in die lange bloedrode mantel, 
gedrukt onder die stekelige, priemende doornenkroon. 
Over zijn ogen ligt een schaduw, 
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de schaduw van de pijn, de vernedering, het leed. 
Maar hij staat daar ongebroken: 
grootheid en kracht blijft hij uitstralen. 
Ja, koning is en blijft hij. 
 
God, onze Vader, 
uw oordeel is steeds liefde; 
uw woord is immer gegrond 
in uw barmhartigheid. 

Hoor de stem van de veroordeelden, 
luister naar de klacht van uw schepselen 
en doe ons toekomen 
de genade van uw Zoon, 
veroordeeld om ons tot leven te brengen. 
Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 
 

♫ 

Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is komen uit het water 
en staan in de woestijn, 
geen god onder de goden, 
geen engel en geen dier, 
een levende, een dode, 
een mens in wind en vuur. 
 
Tweede statie. 
 
Jezus neemt het kruis op 
 
V: Wij aanbidden U en wij loven U. 
A:  Omdat U door Uw heilige kruis de wereld hebt verlost. 
 
“Zelf zijn kruis dragend trok Jezus de stad uit, naar wat de 
Schedelplaats heet, in het Hebreeuws Golgota”. 

(Johannes 19,17) 
 

Hoe zwaar, hoe groot is het kruis 
hoe tenger, hoe klein is Jezus, 
die bijna achter het kruis verdwijnt. 
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Hij probeert het te grijpen, vast te houden, 
maar het valt als een  rotsblok op hem, 
en dreigt hem te verpletteren, 
nog voordat hij eraan geslagen wordt. 
Zou er nog een uitweg zijn. 
zou hij het nog kunnen loslaten? 
Neen, anderen hebben over zijn lot beslist, 
zij leiden hem weg, zij willen van hem af: 
in hun wereld is voor hem geen plaats. 

 
God, 
niet-te-peilen Vader, 
Gij gaat met mensen 
onnaspeurbare wegen. 
Gij nodigt uit tot leven, 
Gij zijt kracht in de verdrukking. 
Schenk ons de moed 
alles in ons leven 

op uw weg te plaatsen 
in navolging van Hem 
die vrijwillig zijn kruis op zich nam: 
Jezus Christus onze Heer. 
Amen. 
 

♫ 

Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd,  
dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 
Derde statie. 
 
Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. 

 
V: Wij aanbidden U en wij loven U. 
A:  Omdat U door Uw heilige kruis de wereld hebt verlost. 
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“Een kort ogenblik heb ik u in de steek gelaten, maar met 
groot erbarmen breng ik u weer bijeen”. 
(Jesaja 54,7) 
 
Na enkele stappen al 
weet hij hoe zwaar het kruis is. 
Hij moet zijn rug verstrakken, 
hij wil vooruit, 
maar al gauw voelt hij dat hij nauwelijks  verder komt. 

Waar zijn de leerlingen, 
waar zijn de vrienden gebleven..? 
Waar is nu zijn  moeder 
die in zijn lijden deelt? 
Jong is zijn lichaam nog, jong en veerkrachtig, 
maar folteringen putten een mens snel uit. 
En nu is hij op weg naar zijn einde. 
Het kruis wordt er nog zwaarder door. 
Maar voor het heil en geluk van mensen 

is hij bereid te dragen wat onvermijdelijk en onontkoombaar 
is. 
 
God onze vader, 
Gij richt de gevallen mens op, 
Uw roep geeft kracht om door te zetten, 
Uw stem draagt uw eigen Zoon. 
Wek ook ons op 
uit onze gevallen situatie 

en laat over ons komen de Geest 
van Jezus Christus, uw Zoon onze Heer 
Amen. 
 

 

♫ 

Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 

die naar het leven leidt; 
de mensen niet verlaten, 
Gods word zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 
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Vierde statie. 
 
Jezus ontmoet zijn moeder. 
 
V: Wij aanbidden U en wij loven U. 
A:  Omdat U door Uw heilige kruis de wereld hebt verlost. 
 
“Simeon zei tot Maria, zijn moeder: En uw eigen ziel zal door 

een zwaard worden doorboord”. 
(Lucas 2, 34-35) 
 
Altijd is ze hem nabij gebleven: 
deze moeder deze zoon. 
Juist in dit bittere uur 
is haar gezicht vlakbij het zijne. 
Nabij…en ver. 
Ver, omdat hij zijn eigen weg moet gaan; 

ver, omdat haar verdriet 
zijn lijden niet meer kan lenigen. 
Ze zou haar gezicht wel tegen het zijne willen drukken 
en hem in haar armen willen bergen. 
Maar haar mond 
kan zijn wangen niet bereiken. 
de doornenkroon markeert 
de afstand die hen scheidt. 
Nu valt het woord haar in 

-bittere, maar lichtgevende herinnering- 
dat zo lang geleden, 
de oude profeet Simeon had gesproken: 
 
“Ook door uw ziel zal een zwaard gaan”. 
Op het scherp van de snede 
vallen nabijheid en afstand samen. 
 
God, Vader 
zie neer op uw volk 

dat zijn ogen opslaat naar uw Zoon. 
Doe Uw blik op ons rusten 
en wij zullen onze ogen niet sluiten 
voor ieder die onze aandacht zoekt. 
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Maak ons vrij 
maak ons gastvrij 
opdat iedere ontmoeting 
getuigt van uw geheim 
door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 
 

♫ 

Lied:  o Hoofd vol bloed en wonden. 

 
O Hoofd vol bloed en wonden, 
met smaad bedekt en hoon, 
o godd’lijk Hoofd omwonden 
met scherpe doornenkroon. 
O Gij, die andere kronen 
en glorie waardig zijt: 
ik wil mijn hart U tonen, 
dat met U medelijdt. 
 
Vijfde statie 
 
Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen 
 

V: Wij aanbidden U en wij loven U. 
A:  Omdat U door Uw heilige kruis de wereld hebt verlost. 
 

“Ze dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van 
zijn akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, om zijn 
kruis te dragen”. 
(Marcus 15,21) 
Heel moeilijk komt hij vooruit. 
Simon komt van het werk, is moe, 
hij heeft haast, hij wil naar huis. 
Hij heeft ook helemaal geen zin 
een crimineel zijn diensten te bewijzen, 
maar hij moet wel, ze dwingen hem. 
Hij neemt het kruis en neemt het praktisch over, 

stevig met beide benen op de grond draagt hij het, 
het kruis van Jezus wordt voor korte tijd zijn kruis 
en het leven zal nooit meer hetzelfde zijn: 
van een onverwachte kant is Jezus voor Simon gekomen,  
van een onverwachte kant is Simon voor Jezus gekomen. 
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Dwang is tot liefde geworden: 
er wordt solidariteit gevraagd. 
Maar omdat hij het lijden van deze 
rechtvaardige niet uit de weg gaat, heeft Simon het echte 
mede-lijden ontdekt door zijn doen. 
 

God onze Vader, 
de mens als medewerker: 
zo luidt Uw opdracht. 

Ieder mens een kind van U: 
zo is Uw belofte. 
Open onze ogen 
voor de mogelijkheden, ook vandaag, 
om te behoeden en te helpen, 
om Uw leven verder te dragen 
om te voltooien het werk van uw Zoon 
Jezus Christus, onze Heer. Amen 
 

♫ 

Mijn God, die zonder klagen 
het zwaarste hebt doorstaan: 
al wat Gij hadt te dragen, 
wie heeft het U gedaan. 
Wee mij, die voor de zonden 
het hoogste goed verliet, 
O om uw bloed en wonden, 
verstoor mij, zondaar, niet. 
Zesde statie. 
 
Veronica droogt Jezus’ gezicht. 
 

V: Wij aanbidden U en wij loven U. 
A:  Omdat U door Uw heilige kruis de wereld hebt verlost. 
 

“Soms denk ik: Ik wil er niets meer van weten. Ik spreek 
niet meer in zijn naam. Maar dan laait er een vuur op in 
mijn hart, het brandt in mijn gebeente. Ik doe alle moeite 
het in bedwang te houden, maar het lukt me niet” 
(Jeremia 20,9) 
 
Even verder op de kruisweg 
treedt een vrouw uit de menigte naar voren 
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en reikt Jezus een doek aan. 
Het kruis kan zij niet van hem afnemen. 
Daarvoor zijn haar krachten niet toereikend. 
maar met haar doek kan zij, 
een ogenblik hem heel nabij zijn. 
De doek, 
bewaarde de afdruk van zijn gelaatstrekken. 
Dit gezicht herinnert 
aan de onafzienbare rij van slachtoffers, 

die in alle eeuwen gefolterd zijn, 
ook in onze dagen: 
mensen die mensen vernederen, krenken tot in hun ziel, 
naamloos weggestopt in d aarde. 
 

God, onze vader, 
in Jezus uw Zoon 
hebt Gij Uw gelaat afgedrukt. 
Zijn lijden, zijn kruis 
openen Uw leven onder ons. 

Prent ook in ons 
de trekken van Uw Zoon 
opdat wij 
U gezicht geven in onze wereld 
door Christus, onze Heer 
Amen. 

♫ 

O Hoofd, vol bloed en wonden, 
o Gods onschuldig Lam, 
dat voor der mensen zonden 
de schulden op Zich nam. 
Wat zal ik U dan geven 
voor zoveel smaad en smart? 
Heer, neem mijn korte leven, 
Heer, neem mijn schamel hart. 
 
Zevende statie 
 
Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis 
 
V: Wij aanbidden U en wij loven U. 
A:  Omdat U door Uw heilige kruis de wereld hebt verlost. 



 11 

 
Hij die bestond in de gestalte van God, heeft zich er niet aan 
vast willen klampen gelijk aan God te zijn. Hij heeft zichzelf 
ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is 
aan de mensen gelijk geworden. 
(Filipenzen 2, 6-7a) 
 
Jezus probeert zijn weg te vervolgen, 
maar hij valt en het kruis ligt loodzwaar op hem. 

“Vader, neem dit kruis boven mij weg”. 
Gods antwoord zal ons niet onmiddellijk duidelijk zijn. 
Zijn wil zal slechts na langere duur oplichten. 
En dan wellicht weer duister worden. 
Waarop wij in het donker tastend verder moeten. 
Geen enkel kruis is er zonder God, 
want God laat zich in lief en leed nooit wegdrukken. 
Telkens als het kruis te zwaar blijkt 
staat hij gereed om je weer op te richten. 

 
God, Vader 
Gij toont ons deze mens, 
neergebogen tot in het stof 
 
maar kind van U en onze broeder. 
Gij zijt aanwezig 
in uw Zoon Jezus Christus. 
Open onze ogen 

voor de werkelijkheid van onze wereld. 
Maak ons solidair met de gevallenen 
en houd ons op de goede weg 
van Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 
 

♫ 

En als ik eens moet strijden 
mijn allerlaatste strijd, 

wil ik nog eens belijden, 
dat Gij mijn Heiland zijt. 
O Hoofd, vol bloed en wonden, 
o Hoofd, vol smart en smaad. 
Wees in die laatste stonden 
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mijn hoogste toeverlaat. 
 
Achtste statie 
 
Jezus troost de vrouwen van Jeruzalem. 
 
V: Wij aanbidden U en wij loven U. 
A:  Omdat U door Uw heilige kruis de wereld hebt verlost. 
 

“Een grote massa volgde hem; er waren vrouwen bij, die om 
hem rouwden en treurden. 
Jezus draaide zich om en zei tegen hen: 
‘Vrouwen van Jeruzalem, huil niet om mij; 
huil liever om uzelf en om uw kinderen.’” 
(Lucas 23, 27-28) 
 
De vrouwen langs de weg hebben weet van het lijden van 
Jezus. Hij kijkt hen in het gezicht en herkent het lijden van 

talloze vrouwen en kinderen overal ter wereld, door alle 
tijden. 
 
Ook nu, in onze dagen, zijn vrouwen en kinderen slachtoffer 
van oorlog en geweld. Hoeveel vrouwen hebben niet gehuild, 
en huilen nog om hun eigen lot: verkracht, verguisd, 
verstoten? En om dat van hun kinderen, die huilen van 
honger, kou en pijn? Beroofd van hun huis en hun 
toekomst? 
 

God, Vader van vertroosting, 
uw tederheid stroomt door mensen heen, 
uw liefde stuurt liefdevolle handen 
die aanraken wat gekwetst is. 
Maak ons ontvankelijk voor uw troost 
en spontaan om te handelen  
ten dienste van uw Zoon 
Jezus Christus onze Heer. 
Amen. 

 
Lied: Lam Gods dat zo onschuldig 

♫ 

Lam Gods dat zo onschuldig, 
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zo eindeloos geduldig 
aan’t schandelijk kruishout lijdt: 
’t is al voor onze zonden, 
uw pijnen en uw wonden: 
Gij, die de onschuld zelve zijt. 
 
Negende statie 
 
Jezus valt voor de derde maal onder het kruis 
 

V: Wij aanbidden U en wij loven U. 
A:  Omdat U door Uw heilige kruis de wereld hebt verlost. 
 

“Maar ik ben als een worm, geen mens meer, verstoten door 
de mensen, door het volk veracht.  
Ze lachen met mij, allen die mij zien, 
ze grijnzen en ze schudden met het hoofd. 
Hij steunt toch op de Heer? Laat die hem dan bevrijden, 
laat Die Hem redden, als Hij hem bemint”. 

(Psalm 22, 7-9) 
Voor de derde maal valt Jezus. 
Mensen om ons heen vallen neer, 
omdat de last hen te zwaar werd, omdat hun hoop 
wegkwijnde. 
Een armzalig hoopje mens. 
Even armzalig als zovele anderen die, afgeschreven en 
verworpen, zonder hoop in het leven staan. 
de fierheid van hun  eigen bestaan is hen ontnomen. 

Jezus valt onder het kruis 
samen met allen die in het stof van de aarde liggen 
en niet meer de moed hebben het hoofd op te heffen. 
Toch staat Hij weer op. 
Hij die eens rondtrok met een blijde boodschap, 
strompelt nu voort. 
Waar is zijn kracht gebleven? 
Of is dit nu juist zijn boodschap: 
opstaan als je weggeslagen bent, 
verder trekken als er menselijkerwijs geen uitweg meer is, 

het hoofd opheffen en vertrouwen op God? 
 
God, Vader 
kracht voor de krachteloze, 
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hoop voor de verslagene, 
liefde voor de uitgeputte, 
leg Uw beschermende handen om ons heen, 
laat ons niet vallen 
en schenk ons Uw kracht 
zoals Gij nabij zijt aan 
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer 
Amen. 
 

♫ 

Lam Gods, Gij wilde sterven, 
uws Vaders liefde derven 
in eindeloze pijn. 
Gij sloegt op ons uw ogen 
in godd’lijk mededogen 
en wilde onz’ Verlosser zijn. 
 
 
Tiende statie 
 
Jezus wordt van zijn kleren beroofd 
 
V: Wij aanbidden U en wij loven U. 
A:  Omdat U door Uw heilige kruis de wereld hebt verlost. 
 
“Ze dobbelen om mijn kleren om te zien wie wat zou 
krijgen”. 
(Marcus 15,24) 
 
De soldaten hebben plezier. Ze zingen spotliederen terwijl ze 
Jezus ontdoen van zijn kleed. Het is een mooi kleed, met 
zorg geweven. 
Dit kleed, de laatste beschutting, wordt hem nu ontnomen. 
Hij is beroofd van alles wat mensen voor hem gemaakt 
hebben. Wat blijft er in een mensenleven weinig over. 
Hulpeloos staat Hij daar, maar Hij blijft aanwezig. Hij 

onttrekt zich niet aan wat hier gebeurt.  
Zo gaat het altijd: 
de folteraars willen hun slachtoffers 
blootstellen aan de verachting 
van hun op sensatie beluste tegenstanders. 
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In werkelijkheid is het echter omgekeerd: 
zij geven zichzelf bloot 
in hun onmenselijke ruwheid. 
Maar zie: alle smaad ten spijt 
blijft Jezus ons het gelaat van God tonen 
blijft Hij drager van het beeld Gods. 
 
God, onze Vader, 
wij bidden U voor de mensen die, 

zoals Jezus, van alles zijn beroofd: 
hun bezittingen, hun menselijke waardigheid. 
Inspireer ons met uw geest hen barmhartig op te nemen in 
ons midden en hen opnieuw een thuis te bieden. 
Door Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
Amen. 

♫ 

Lam Gods, nimmer volprezen, 
leer ons de zonden vrezen, 
waarvoor Gij stierf aan ’t kruis. 
Wil Gij ons eenmaal geven 
het onvergankelijk leven 
bij U in ’t hemels Vaderhuis. 
 
Elfde statie. 
 
Jezus wordt een het kruis genageld 
 
V: Wij aanbidden U en wij loven U. 
A:  Omdat U door Uw heilige kruis de wereld hebt verlost. 
 
En zij kruisigden Hem en met Hem twee rovers: een aan zijn 
rechterhand, een aan zijn linker..” 
(Marcus 15,25) 
 
Ze kruisigen Jezus. 
Armen die eens in gebed omhoog werden geheven, 

worden nu vastgebonden. Handen die hebben gezegend, 
kinderen hebben aangeraakt, worden doorboord. 
Dit lichaam, in welke nabijheid mensen genezing hebben 
gevonden, wordt tegen het hout gesnoerd. Voeten die over 
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bergen zijn gesneld om de blijde boodschap te verkondigen 
worden vastgenageld. 
Wat zou er in deze mens omgaan? 
Tot zijn uiterste gaat zijn aandacht naar anderen uit. 
Hij zorgt voor zijn moeder,  
hij spreekt een mede-terechtgestelde hoop en moed in. 
Is er een mens te vinden die zo tot het uiterste in de Liefde 
is gegaan? 
 

God onze Vader, 
wij bidden U, wees bij ons, 
 
nu wij dit uur denken aan het lijden en de dood van Jezus 
aan het kruis. 
We denken aan al onze dierbaren die wij door de dood zijn 
kwijtgeraakt. 
Troost ons en geef ons kracht om verder te leven met 
herinneringen aan hen. 

Wij vragen U, wees bij al diegenen die stervende zijn. En bij 
hun naasten, dat zij staande blijven in hun verdriet. 
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
Amen. 
 

♫ 

Christus heeft voor ons geleden 
Als een beeld van ons bestaan; 
Dat wij zover zouden gaan 
In zijn voetstappen te treden 
 
Twaalfde statie 
 
Jezus sterft aan het kruis 
 
V: Wij aanbidden U en wij loven U. 
A:  Omdat U door Uw heilige kruis de wereld hebt verlost. 
 

“Op het negende uur riep Jezus met luide stem: 
‘Vader, in uw handen beveel ik mijn geest’. 
Na deze woorden stierf  Hij. 
Het voorhangsel in de tempel scheurde van boven tot 
beneden in tweeën”. 
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(Marcus 15, 34.37-38) 
 
Stilte 
 
Het is donker. Een duisternis is over de aarde gevallen. Onze 
blik is gericht op het kruis, onze ogen zijn gericht op de  
stervende mens. 
Verlaten hangt Hij daar, ontluisterd. 
Verlaten door bijna al zijn volgelingen en vrienden. 

Totaal heeft Hij zich ingezet voor mensen, tot in dit moment. 
Totaal heeft Hij op zijn God en Vader vertrouwd, tot in dit 
moment. 
Totaal heeft Hij liefgehad, tot in dit moment. 
Dit moment is vol. 
 

God, Vader 
op het moment dat alles is volbracht, 
verlost Gij uw wereld 
van vernietiging en dood. 

Op het moment dat uw Zoon zijn leven geeft, 
maakt Gij de Geest vrij om iedere mens te bezielen. 
Bevrijd ons van de eeuwige dood 
en laat dit sterven 
ons tot leven worden 
door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 
 
Kruishulde 

 
De voorgangers leggen bloemen bij het kruis. 
Daarna volgen de kerkgangers. Wie wil kan een kaarsje 
aansteken. 
 

♫ 

Die geen zonde heeft bedreven, 
Uit wiens mond niet is gehoord 
Enig onvertogen woord 

Maar de adem van het leven. 
 
Dertiende statie 
 
Jezus wordt van het kruis genomen 
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V: Wij aanbidden U en wij loven U. 
A:  Omdat U door Uw heilige kruis de wereld hebt verlost. 
 

Nu was daar een zekere Jozef, een lid van de raad, een goed 
en rechtvaardig mens, die niet had ingestemd met hun 
plannen en praktijken. Hij was afkomstig uit de Joodse stad  
Arimatea en leefde in de verwachting van het koninkrijk 
Gods. Hij vervoegde zich bij Pilatus en vroeg om het lichaam 

van Jezus. Hij haalde het van het kruis en wikkelde het in 
linnen. 
(Lucas 23, 50-55) 
 
Met zorg wordt Jezus van het kruis genomen. 
Hij wordt neergelegd in de armen van zijn moeder. 
Is er een beeld dat ons dieper raakt dan de piëta? 
Maria is aanwezig. Zij is trouw tot het uiterste, tot het 
uiteindelijke moment van leven en dood. Ten volle 
beantwoordt zij aan haar roeping om aanwezig te zijn en 

open te staan voor de werking Gods. 
Maria ontvangt Hem terug.  
Wat we zien is dood, wat we hopen is leven. 
Wat we zien is een terechtgestelde, wat we verwachten is 
een nieuwe mens. 
 
God, onze Vader 
“het is volbracht” 
en Gij laat deze mens niet alleen. 

Zijn liefde is totaal 
en Gij bewaart uw Zoon voor het leven. 
Mogen ook wij Uw bescherming genieten en ervaren; 
mogen ook wij volgroeid raken in liefde 
zoals Jezus Christus, onze Heer 
Amen 
 

♫ 

Die wanneer Hij werd geslagen, 
Zelfs zijn mond niet opendeed, 
Die niet dreigde als Hij leed, 
Maar het zwijgend heeft verdragen 
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Veertiende statie 
 
Jezus wordt in het graf gelegd 
V: Wij aanbidden U en wij loven U. 
A:  Omdat U door Uw heilige kruis de wereld hebt verlost. 
Op de plaats waar Hij gekruisigd werd lag een tuin en in die 
tuin een nieuw graf, waarin nog nooit iemand was 
neergelegd. Vanwege de voorbereidingsdag van de Joden en 
omdat het graf dichtbij was, legden zij Jezus daarin neer. 

(Johannes 19, 41-42) 
 
Wij leggen Hem in het graf, bedroefd. 
Maar het lijkt alsof de rust die Hij uitstraalt, geen doodse 
stilte is. 
Blijft Hij doorwerken? Ook onder ons? 
Moeten wij, platgeslagen en wanhopige mensen, 
zijn werk overnemen? 
Moeten wij nu zijn lichaam zijn in deze wereld? 

‘Als velen Mijn woord opnemen en dit woord doen; 
als velen niet de dood het laatste woord geven; 
als velen mijn leven opnemen en lichaam geven aan Mijn 
Aanwezigheid’. 
 
God, Vader, 
uw Zoon is ter ruste gelegd 
en vrede is op de aarde gekomen. 
de strijd is gestreden 

en Gij vervult de wereld met nieuw leven. 
Schenk ook ons deze rust. 
Laat uw wereld delen in deze vrede 
die Gij belooft aan iedere mens 
op de weg van de uiterste liefde  
in het voetspoor van Jezus Christus, 
uw Zoon en onze Heer. 
Amen. 
 
We verlaten in stilte de kerk 
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