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Inleiding 
In deze podcast horen we de Kruisweg. Normaal gesproken is er op Goede Vrijdag in vele 
kerken het gebruik om de Kruisweg te bidden, te mediteren en stil te zijn bij de laatste uren van 
Jezus’ leven. In deze tijden van de crisis rondom het corona-virus hebben we die mogelijkheid 
niet, en willen we via deze podcast u dit aanbieden, om toch samen op afstand die Kruisweg te 
bidden, te mediteren en daarbij stil te zijn. De afbeeldingen van de Kruisweg in Laren vindt u op 
de website, en na iedere overweging volgt een moment van gebed of stilte. 
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Weg zijn de dichte rijen – eerste couplet 

 

Weg zijn de dichte rijen, 

wanneer de avond daalt. 

De kleed'ren op de keien 

zijn al weer weggehaald. 

De donk're lege straten 

zijn plots'ling weer van steen, 

en hopeloos verlaten. 

Daar loopt Hij nu alleen. 
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De eerste statie begint bij de afbeelding waarop we zien dat Jezus voor Pilatus staat. 
 
Eerste statie 

Jezus wordt ter dood veroordeeld 
 

 
 
Het grootste onrecht is het veroordelen van een onschuldig  
en weerloos mens. 
Jezus werd door Pilatus onterecht ter dood veroordeeld.  
Maar Pilatus is niet door en door slecht.  
Hij weet dat deze aangeklaagde onschuldig is;  
en hij zoekt een weg om Hem vrij te krijgen.  
Hij probeert met gematigde maatregelen,  
met het geselen van Jezus, de eis van het volk  
om Jezus te doden, te veranderen.  
Maar als dat niet helpt, zijn zijn eigen positie, zijn eigen zelf,  
uiteindelijk toch belangrijker dan het recht.  
Ook de mensen die luid roepen en Jezus’ dood eisen,  
zijn niet door en door slecht.  
In de greep van de massa schreeuwen zij mee,  
omdat de anderen ook schreeuwen.  
En zo wordt er iemand onrecht aangedaan, uit lafheid,  
uit vrees voor wat anderen vinden.  
De stem van het geweten wordt overstemd  
door het geschreeuw van de menigte.  
De halfhartigheid, de vrees voor de mensen  
geeft de macht aan het kwaad. 
 
 
Gebed 
Heer, U accepteerde een onjuist oordeel zonder weerwoord.  
Er worden zoveel onschuldige mensen veroordeeld en gedood.  
Help ons altijd op zoek te gaan naar de waarheid.  
Help ons op te staan voor de onschuldige. 
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Tweede statie 

Jezus neemt het kruis op 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jezus wordt bespot en te schande gemaakt.  
Het Kruis dat Hij draagt staat voor een schandelijke dood.  
Het was eigenlijk niet geoorloofd een Romeins burger  
te veroordelen tot de dood aan het kruis;  
het was te vernederend.  
Het moment dat Jezus het Kruis opneemt  
om deze naar de Calvarieberg te dragen  
is een keerpunt geworden in de geschiedenis van het kruis.  
Het kruis werd in plaats van een schandelijke dood  
een teken van liefde.  
Liefde zonder beperkingen. 
 
Hoe vaak worden de mensen die handelen  
uit liefde en gerechtigheid  
niet bespot en vernederd?  
De mensen die het opnemen voor degenen die gepest worden,  
of, in deze tijd, de hulpverleners die er zijn voor de mensen in nood,  
die lijden aan het corona-virus.  
Ook zij dragen een kruis, in navolging van Jezus, uit liefde. 
 
 
Gebed 
Heer, U heeft U laten bespotten en uitschelden. 
Help ons, nooit mee te doen met het bespotten van onze medemens.  
Help ons u te erkennen in de ander, in de mensen die lijden, 
nu op dit moment, aan het corona-virus.  
Nabestaanden van mensen die eraan zijn overleden.  
Mensen die zich op allerlei manieren inzetten voor de ander,  
de hulpverleners en al die mensen die een kruis dragen.  
U hebt het Kruis gedragen en ons uitgenodigd U te volgen.  
Help ons dat Kruis te aanvaarden,  
en help ons de weg van de liefde te gaan. 
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Derde statie 

Jezus valt onder het kruis 
 

 
 

Jezus lichamelijke krachten zijn gesloopt.  
Hij heeft geen slaap gehad en niets meer gegeten.  
Jezus is van de ene naar de andere overheid gesleept.  
Hij is vernederd en bespot.  
Daarnaast is Hij ook met een doornenkroon gekroond.  
De pijnen en het bloedverlies hebben Hem verzwakt.  
Jezus is doodop.  
Het Kruis is te zwaar voor Hem;  
de last gaat zijn krachten te boven.  
Met een vermoeid lichaam draagt Hij het een eind voort,  
dan struikelt Hij en valt.  
 
Hoe vaak verliezen dagelijks vele mensen hun kracht,  
door problemen en ziekte. Ze raken net als Jezus ten val.  
God geeft deze mensen weer de kracht om op te staan,  
net zoals hij Jezus de kracht heeft gegeven op te staan  
bij zijn val met het Kruis. 
 
  
Gebed  
Goede God, 
Mensen die gevallen zijn, helpt U opstaan. 
Wie aarzelt, helpt U de goede beslissing te maken. 
Uw zoon heeft U geroepen voor kracht om op te kunnen staan. 
Til ook ons op, zoals U Uw Zoon heeft opgetild. 
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Vierde statie 

Jezus ontmoet zijn moeder 
 

 
 

Langs de weg die Jezus gaat naar Calvarie staat ook Zijn moeder.  
Wat moet er door haar heengaan?  
Haar Zoon, wiens geboorte was aangekondigd door een engel,  
die grote wonderen had verricht en over wie was gezegd:  
“God de Heer zal Hem de troon van Zijn vader David schenken  
en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jacob,  
en aan Zijn Koningschap zal nooit een einde komen”.  
Nu loopt Hij daar als een misdadiger.  
Hoe menselijk is het dan om te denken  
dat deze profetische woorden niet kloppen? 
 
Maar tegen Maria was ook gezegd:  
"Uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord".  
In haar hart zal zij steeds weer dat woord herhaald hebben  
dat de engel haar in het begin gezegd had: "Vrees niet, Maria".  
De leerlingen zijn gevlucht, zij vlucht niet.  
Zij staat daar met de moed van de moeder,  
met de trouw van de moeder,  
met de goedheid van de moeder en met haar geloof dat standhoudt. 
 
 
Gebed 
Heilige Maria, Moeder van Jezus,  
u bent trouw gebleven toen de leerlingen vluchtten.  
Wees ons voorbeeld. Leer ons geloven. 
Leer ons Uw Zoon trouw te blijven  
op de meest moeilijke momenten in ons leven. 
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Vijfde statie 

Simon van Cyrene helpt het kruis dragen 
 

 
 
Simon van Cyrene is klaar met zijn werk,  
hij is op weg naar huis en komt de treurige stoet  
van veroordeelden tegen - voor hem een schouwspel  
waaraan hij wel gewend zal zijn. 
 
De soldaten dwingen hem het Kruis te helpen dragen,  
bang dat Jezus door uitputting Calvarie niet haalt.  
Wat een vernedering om het Kruis  
tezamen met een veroordeelde te moeten dragen!  
We kunnen ons voorstellen dat hij dit niet wil  
en zich ertegen verzet. Toch doet Simon het. 
Toch moet er iets zijn wat Simon tot geloof brengt  
wanneer hij het Kruis met Jezus draagt.  
In het evangelie worden de namen van de zonen van Simon genoemd,  
als leden van de eerste Christengemeente.  
Het lijkt alsof hij het Kruis eerst gedwongen  
en later vrijwillig aanvaardt. 
 
 
Gebed 
Heer, U hebt Simon van Cyrene de ogen en het hart geopend,  
U hebt hem in het meedragen van het Kruis  
de genade van het geloof geschonken.  
Schenk ook ons die genade en help ons er te zijn  
voor onze lijdende medemensen. 
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Weg zijn de dichte rijen – tweede couplet 
 
Hij weet nog drie, vier dagen, 
en dit Jeruzalem 
zal hem de poort uitjagen 
en roepen: 'Kruisigt Hem'. 
Vannacht rijst voor zijn ogen 
als in een kwade droom 
steeds weer dezelfde hoge 
en bladerloze boom. 
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Zesde statie 

Veronica droogt het gezicht van Jezus af 
 

 
 
Het hart van een vrouw spreekt.  
Ze vindt het verschrikkelijk.  
Hoewel ze niet veel kan, dóet ze ten minste iets!  
Niet alleen reikt ze Jezus een doek en veegt ze zijn gelaat af,  
bedekt met zweet en bloed.  
Ze durft zich daarin ook tot Hem te bekennen.  
Immers, ze maakt zich los uit de omstanders  
en geeft een teken van tederheid en mededogen.  
Veronica komt niet voor in de Evangeliën.  
Haar naam dankt ze aan wat ze doet:  
ze ontvangt door haar hulpgebaar de vera iconos,  
het ware gelaat van Christus. 
 
 
Gebed 
De mensen die we tegenkwamen en iets onverwacht  
en met liefde voor ons deden, zulke mensen blijven je bij.  
Dit is hoe iedere daad van goedheid,  
elk gebaar van ware liefde aan ieders naaste,  
de gelijkenis met de Verlosser van de wereld  
versterkt in de persoon die zo handelt.  
 
Daden van liefde gaan niet voorbij.  
Elke daad van goedheid, van begrip, van dienstbetoon  
laat sporen na in iemands leven.  
Zo maken we Jezus ook zichtbaar in de wereld.  
Als we geen naastenliefde beoefenen, blijft Jezus onzichtbaar. 
Bidden we om deze mensen, dat wijzelf ook zo mogen worden. 
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Zevende statie 

Jezus valt voor de tweede maal 
 

 
 
In de Bijbel, die we ook wel de Heilige Schrift noemen,  
wordt er niet gesproken over Jezus die valt onder het Kruis.  
Maar het is logisch dat Jezus meerdere keren moet zijn bezweken  
onder het gewicht van het Kruis en de lichamelijke uitputting.  
Met het Kruis droeg Hij de last van de mensheid,  
met ieders tekortkomingen. 
 
Met moeite staat Jezus weer op om Zijn weg te vervolgen.  
Op een woordloze manier spreekt God zo iedereen aan die valt.  
En Hij spoort hen aan om weer op te staan. 
 
 
Gebed 
Heer, U heeft die last gedragen.  
U lijdt mee met degenen die zijn gevallen als slachtoffer van alcohol en drugs,  
en andere verslavingen.  
Moedig hen aan om weer op te staan, help hen staande te blijven.  
En laat ons mensen zijn die hen steunen en bijstaan. 
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Achtste statie 

Jezus ontmoet de vrouwen in Jeruzalem 
 

 
 
“Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij,  
maar weent om uzelf en over uw kinderen.”   
 
Hoe moeten deze woorden worden uitgelegd?  
In de woorden van Jezus komen twee boodschappen naar voren.  
Ze bevatten het verdriet van Jezus  
om het verschrikkelijke lot van Jeruzalem.  
Maar de woorden bevatten ook een waarschuwing.  
Het is niet genoeg om met alleen woorden en gevoelens  
te klagen over het lijden in de wereld, 
terwijl ons leven verder gaat zoals altijd.  
 
Hoe vaak staan wij te kort stil bij een ramp,  
bij geweld of bij onrecht en geven wij ons oordeel,  
denkend niet in staat te zijn iets te veranderen?  
Jezus maakt ons opmerkzaam voor dat gevaar.  
 
 
Gebed 
Heer, U maakt ons bewust van het lijden in de wereld  
en het gemak waarmee wij ons daarvan afkeren.  
Help ons om op te staan tegen het lijden  
en tegen het kwaad dat het veroorzaakt.  
Laat Uw liefde sterker zijn en vervul daarmee onze harten. 
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Negende statie 

Jezus valt voor de derde maal 
 

 
 
Jezus valt opnieuw.  
Zijn krachten worden steeds minder,  
de last van het Kruis steeds zwaarder.  
Maar ook nu staat Hij weer op.  
 
Meer nog dan andere keren spoort Hij ons mensen  
hiermee aan opnieuw op te staan,  
ook als wij voor de zoveelste keer vallen.  
Vallen betekent niet het einde van de weg  
maar geeft de mogelijkheid opnieuw te beginnen.  
Want ‘waar de zonde heeft gewoekerd, wordt de genade mateloos’. 
 
Deze boodschap van hoop verkondigt Jezus 
zonder woorden gedurende zijn weg naar Calvarie.  
Het is de boodschap die het evangelie en de Kerk  
al tweeduizend jaar verkondigen en waar wij mensen  
kracht en troost uit mogen putten in ons leven. 
 
 
Gebed 
Heer, U heeft onze zonden gedragen  
en deze van ons weggenomen.  
U brengt hoop en troost op de moeilijke momenten in ons leven.  
Geef de moed om naar U terug te keren aan degenen  
die zijn afgedwaald.  
En geef hoop aan degenen die een einde van het leven  
als enige uitweg zien. 
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Weg zijn de dichte rijen – derde couplet 
 
Hij ziet ten slot zijn leven 
En blijft daar stil bij staan 
'Mijn God laat deze beker, 
Aan mij voorbij toch gaan' 
Maar als het Uwe wil is, 
Dan doe ik als U zegt 
Laat het dan zeker waar zijn, 
Waarvoor ik bid en vecht 
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Tiende statie 

Jezus wordt van zijn kleren beroofd 
 

 
 
Jezus wordt van zijn kleren beroofd. 
Naakt staat hij voor alle mensen. 
 
Kleding geeft niet alleen warmte en bedekking van het lichaam,  
maar geeft iemand ook zijn sociale positie.  
Het beschermt de waardigheid en de intimiteit van een persoon.  
Openlijk van zijn kleren ontdaan worden, betekent voor Jezus  
dat Hij nu niets meer is - een uitgestotene. 
 
Jezus ondergaat alle stadia en gradaties  
van het menselijk verloren-zijn.  
Maar elke stap in het lijden van Jezus brengt ons mensen  
dichter bij de Verlossing.  
Juist zo brengt Hij het verloren schaap weer thuis. 
 
 
Gebed 
Heer, U lijdt mee met al degenen  
die slachtoffer zijn van genocide,  
van verkrachting en seksueel misbruik,  
met kinderen en volwassenen  
wier waardigheid is afgenomen.  
Wees bij al degenen wier waardigheid, onschuld  
of vertrouwen in de mensheid is ontnomen. 



  

15 
 
 
Elfde statie 

Jezus wordt gekruisigd 
 

 
 
Jezus wordt aan het Kruis genageld.  
De verdovende drank die Hem wordt aangeboden drinkt Hij niet:  
Hij neemt heel de pijn van de kruisiging bewust op zich.  
 
Laten wij blijven staan bij dit beeld van pijn,  
bij de lijdende Zoon van God.  
Laten wij naar Hem kijken in de uren dat wij vol zijn  
van onszelf en genieten, 
opdat we leren ons aan grenzen te houden en de oppervlakkigheid  
van materiële goederen te doorzien.  
Laten wij naar Hem kijken in de momenten van nood en aanvechting.  
Laten we proberen zijn gelaat te herkennen  
in degenen die wij zouden willen verachten.  
Jezus heeft zijn macht niet willen gebruiken  
om van het Kruis af te komen, 
maar heeft de pijn van het Kruis tot het einde toe op zich genomen.  
Laten wij ons aan Hem vasthouden en geven wij niet toe  
aan de bekoring om Hem los laten. 
 
 
Gebed 
Heer Jezus Christus, U hebt U aan het Kruis laten nagelen,  
U hebt de verschrikkelijke wreedheid van deze pijn aanvaard,  
van de vernietiging van uw lichaam  
en van de waardigheid ervan.  
 
U hebt U laten vastnagelen,  
U hebt geleden zonder het te ontvluchten  
en zonder dat er iets van afgedaan werd.  
Help ons, dat wij niet vluchten voor wat ons gevraagd wordt.  
Help ons, zodat wij ons vast laten binden aan U.  
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Twaalfde statie 

Jezus sterft aan het kruis 
 

 
 
In de laatste momenten van Jezus leven komt de liefde van God  
voor de mens ten diepste tot uitdrukking.  
“Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen”.  
Dat wat Jezus sprak vlak voor zijn lijden en dood aan het Kruis. 
 
Op het hoogtepunt van Zijn lijden vergeet Jezus de mens niet.  
Hij ziet dat wat de mens ten diepste nodig heeft, liefde is.  
Hij schenkt ons de vergeving, de moederlijke liefde van Maria en de hoop.  
“Voorwaar, Ik zeg u: vandaag nog zult ge met Mij zijn in het paradijs”.  
Zo beantwoordt Jezus de smeekbede van de moordenaar aan Zijn rechterzijde;  
“Jezus, denk aan mij, wanneer Gij in Uw Koninkrijk gekomen zijt”. 
In diepe eenheid met de Vader roept Jezus omstreeks het negende uur: “Het is volbracht”. 
 
De zending waarvoor Jezus op aarde kwam heeft zijn doel bereikt.  
“Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn Geest”.  
Nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest. 
 
 
In een moment van stilte willen we nu datgene wat er leeft bij onszelf, bij Jezus zelf neerleggen. 
U kunt een kaarsje opsteken, en ook in de kerk zal op dit moment een kaars branden bij het 
Kruis, zodat we samen verbonden zijn. 
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Gebed 
Heer, zelfs op het laatste moment van Uw leven  
stond U stil bij ons mensen.  
Bij degene die U hebben laten lijden.  
Help ons om er te zijn voor anderen,  
voor corona-slachtoffers,  
voor gehandicapten,  
voor alle zieken,  
de eenzamen,  
de vreemden en de vreemdelingen,  
de mensen die als minderwaardig worden gezien.  
Geef ons de kracht om op te staan voor hun waardigheid. 
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Dertiende statie 

Jezus wordt van het Kruis genomen 
 

 
 
Jezus is gestorven. 
De evangeliën vertellen ons niet wat Maria, zijn moeder,  
de vrouwen die zijn meegekomen en de leerling  
bij het sterven van Jezus voelen.  
Het moet een moment van hartverscheurend verdriet,  
intense pijn en diepe wanhoop zijn.  
 
Maar toch moet er ook hoop zijn. 
Het beeld van Maria 
met het levenloze lichaam van Jezus in haar armen 
spreekt van diepe droefheid, 
maar ook van een liefdesband over de grenzen van de dood heen.  
 
 
Gebed 
Heer, hoe vaak lijkt het voor ons mensen alsof U er niet bent. 
Laat ons inzien dat U er toch bent.  
Laat ons niet alleen 
als wij willen opgeven. 
Help ons U niet alleen te laten. 
Geef ons de trouw die standhoudt, 
omarm ons met uw liefde, 
zoals uw Moeder U nu nog een keer 
in haar schoot geborgen heeft.  



  

19 
 
 
Veertiende statie 

Jezus wordt in het graf gelegd 
 

 
 
Zij wikkelen het lichaam van Jezus in een lijkwade  
en leggen het in het graf dat Jozef van Arimathea voor zichzelf  
en zijn familie had laten maken.  
Dan schuiven ze een zware steen voor de opening  
en gaan bedroefd naar huis. Nu is alles stil.  
 
De overheden hebben hun zin.  
Het volk is beroofd van iemand die ze als held,  
als Messias en Koning hebben vereerd.  
Alle hoop lijkt vergeefs. Ieder gaat over tot de orde van de dag.  
Jezus heeft met goddelijke trouw  
alles wat de Vader Hem heeft opgedragen  
tot het einde volbracht. Nu rust Hij van zijn arbeid, 
en het goddelijk zaad is gezaaid. 
 
We herinneren ons het woord van Jezus:  
“Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft,  
brengt zij geen vrucht voort”.  
Nu is Hij gezaaid, om te ontkiemen in de harten van de mensen.  
Maar daarvoor is wel water nodig.  
Hoe staat het met de werkzaamheid van ons doopwater?  
Brengt het vrucht voort in het leven van alle dag?  
Of zijn we ondergesneeuwd doordat we andere dingen voorrang gaven  
boven liefde en dienstbaarheid?  
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Gebed 
Laten wij bidden dat het zaaigoed van Gods woord  
mag ontkiemen.  
Mogen wij eraan bijdragen dat er weer een goed klimaat komt  
waarin geloof kan gedijen. 
Amen. 
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Weg zijn de dichte rijen – vierde couplet 
 
Als Hij zijn Kruis zal dragen 
naar 't kale Golgotha, 
vernederd en geslagen, 
wie wil hem dan nog na? 
Wie van die Hij bevrijdde 
uit pijn en angst en nood, 
wie wil er met hem lijden 
in liefde tot de dood? 
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