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Binnenkomst in stilte  
 de voorganger gaat op de grond liggen,  

samen met de acolieten 
 
Gebed 
 
Eerste lezing  Jesaja 52, 13-53, 12  Uit de Profeet Jesaja. 
 
Zie mijn dienaar zal succesvol handelen, hij zal worden verhoogd en verheven en 
zeer verheerlijkt. Zoals velen over hem ontsteld hebben gestaan zo misvormd was 
hij, zo onmenselijk van voorkomen en zijn schoonheid beneden die van 
mensenkinderen. Zo zal hij vele volkeren slaan met verbazing, koningen zullen hun 
mond voor hem sluiten, want wat hun niet verteld is aanschouwen zij en wat zij 
niet hebben gehoord, zien zij in. Wie kon geloven wat wij hebben gehoord en over 
wie is de arm van de Heer zichtbaar geworden? Hij is geprezen als een 
alleenstaande loot en als een wortel uit dorre grond; hij had gestalte noch luister, 
zodat wij naar hem konden zien, geen voorkomen zodat wij hem zouden kunnen 
begeren. Veracht en door de mensen verstoten, Man van smarten en door lijden 
gerijpt; als een die zijn gelaat voor ons heeft verborgen, veracht en door ons niet 
geteld. Toch waren het onze pijnen die hij droeg en onze smarten die hij op zich 
nam. Wij daarentegen beschouwden hem als een getroffene, als iemand die door 
God is geslagen en vernederd. Hij is echter doorboord om onze zonden, 
mishandeld om onze misdaden, want op hem rust de straf voor ons heil en door 
zijn striemen is er genezing voor ons. Wij allen dwaalden als een kudde, ieder ging 
zijn eigen weg; de Heer liet op hem neerkomen de misdaad van ons allen. Men 
mishandelde hem en hij heeft het aanvaard, hij heeft zijn mond niet geopend. Als 
het lam dat naar de slachtbank geleid wordt en als het schaap dat voor zijn 
scheerder verstomt, zo heeft hij zijn mond niet geopend. Door een gewelddadige 
rechtspraak is hij weggerukt. Wie is er nog die denkt aan zijn leven? Hij is immers 
weggenomen uit het land der levenden, om de zonden van mijn volk tot de dood 
toe geslagen. Men geeft hem een graf bij de misdadigers en bij de rijken een 
rustplaats ofschoon hij geen onrecht gepleegd heeft en er geen bedrog is geweest 
in zijn mond. Het heeft de Heer behaagd hem met slagen te pijnigen. Al brengt hij 
zichzelf ten offer toch zal hij een nageslacht zien, zijn dagen verlengen en de wens 
van de Heer zal door zijn hand vervuld worden. Om zijn zwoegen zal hij licht zien 
en worden verzadigd. Door zijn inzicht zal mijn dienaar als rechtvaardige velen 
rechtvaardigen en hun misdaden zal hij op zich laden. Daarom zal Ik hem deel 
geven onder de groten, en met machtigen zal hij de buit verdelen omdat hij zijn 
ziel prijsgaf aan de dood en onder de zondaars gerekend is. Hij draagt immers de 
zonden van velen en is voor de zondaars een voorspraak. 



Psalm 31 
Bij U, Heer, zoek ik mijn toevlucht, 
stel mij toch nimmer teleur. 
Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen, 
Gij zult mij beschermen, getrouwe God. 
Allen: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest 
 
Mijn vijanden drijven de spot met mij, 
mijn buren lachen mij uit. 
Men is mij vergeten als was ik dood, 
ik ben gebroken huisraad. 
Allen: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest 
 
Toch blijf ik op U vertrouwen, Heer, 
steeds zeg ik: Gij zijt mijn God. 
Gij hebt mijn lot in uw hand, 
bevrijd mij van mijn vervolgers. 
Allen: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest 
 
Laat over uw dienaar uw Aanschijn stralen, 
red mij door uw genade. 
Schept moed en weest onverschrokken 
gij allen die hoopt op de Heer. 
Allen: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest 

 
Gezongen passieverhaal: 
 
Statie I: Jezus wordt ter dood veroordeeld 
 
Statie II: Jezus neemt het kruis op zijn schouders 
 
Daar strompelt, sleept de Jodenzoon,  
zijn kruis dat is zijn last! 
Een doornenkroon maakt hem tot vorst,  
gekleurd door purperrood! 
Jezus, die Christus wordt genoemd.  
Zijn weg is lang, zwaar zal-ie zijn,  
Zijn lijden kent geen eind! 
Zijn laatste reis wordt eindeloos, 
De route ruw en grof; 
Jezus, die Christus wordt genoemd. 

http://www.jokolo.nl/opname/kruisweg-stat2.mp3


Statie III: Jezus valt voor de eerste keer onder het kruis. 
Slepend door Jeruzalem,  door die stad van vrede, 
loopt daar nou die Prediker,  Koning van de Joden. 
 
Struik'lend vallend, strompelend, toch weer telkens opstaand. 
Want gebroken werd zijn val door Zijn Vaders armen. 

 
Statie IV: Jezus ontmoet Zijn moeder. 
Waarom werd ik uitverkoren door de engel Gabriel? 
Waarom moet mijn Zoon nu sterven, Hij, rechtvaardig, onbevlekt? 
Waarom kon hij niet als ieder timmerman of visser zijn? 
Waarom moet mijn Zon nu sterven, Hij, rechtvaardig, onbevlekt. 
 
Moeder te zijn van deze Man, een ware last zal dat zijn! 
Maar zo draagt ieder huis toch zijn eigen kruis. 
Ieder voor zich en God voor ons allen. 

 
Statie V: Simon van Cyrene helpt Jezus Zijn kruis te dragen 
Waarom werd ik uitverkoren, uit die grote menigte? 
Waarom moet een vreemdeling als ik  
van deze last verlichter zijn? 
Waarom, deze beker mij niet ongemerkt voorbij gegaan? 
Waardom moet een vreemdeling als ik  van deze last verlichter zijn? 
 
Drager te zijn van 't kruis van Hem een zwarter last zal dat zijn! 
Maar zo draagt ieder huis toch zijn eigen kruis. 
Ieder voor zich en God voor ons allen. 

 
Statie VI: Veronica verfrist Jezus' gezicht 
Waarom deze Man bespotten? Hij, onschuldig, zondeloos? 
Waarom houdt geen mens dit tegen,  
sterft op ieders lip het woord.  
Waarom moet die Man nu sterven, hulpeloze Zonderling? 
Waarom houdt geen mens dit tegen,  
sterft op ieders lip het woord? 
 
Moedig, dat meisje, maar waarom? Je kunt er toch niets aan doen! 
Want zo draagt ieder huis toch zijn eigen kruis. 
Ieder voor zich en God voor ons allen. 
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Statie VII: Jezus valt voor de tweede keer onder het kruis 
Slepend door Jeruzalem, door die stad van vrede, 
loopt daar nou die Prediker, Koning van de Joden. 
 
Struik'lend vallend, strompelend, toch weer telkens opstaand. 
Want gebroken werd zijn val, door Zijn Vaders armen. 

 
Statie VIII: Jezus ontmoet de wenende vrouwen 
Als jij dan groter bent dan ons hart.  
Geef ons dan ogen om de kruisweg te zien  
van al diegenen die gefolterd en gemarteld worden  
van al diegenen die geen gezicht hebben in onze wereld  
of niet aan te zien zijn. 
Mogen zij zich wel, weten in de schaduw van uw vleug'len. 
Mogen zij zich welgeborgen, weten in de schaduw van uw vleug'len. 
 
Als jij groter bent dan ons hart.  
Open dan onze oren om het huilen te horen  
van onze kinderen die noodgedwongen een kruistocht van ellende  
of honger moeten doormaken. 
Mogen zij zich wel, weten in de schaduw van uw vleug'len. 
Mogen zij zich welgeborgen, weten in de schaduw van uw vleug'len. 
 
Als jij groter bent dan ons hart.  
Raak dan ons hart als we ontheemden ontmoeten die dagelijks een 
kruisweg lopen wonen overal maar nergens thuis 
Dat we hun zoektocht naar geborgenheid ondersteunen 
En hen niet meer als vreemdeling beschouwen. 
Mogen wij ons wel, weten in de schaduw van uw vleug'len. 
Mogen wij ons welgeborgen, weten in de schaduw van uw vleug'len. 
 
Statie IX: Jezus valt voor de derde keer onder het kruis 
 
Jij kent de wanhoop van hen die aan hun lot worden overgelaten 
Omdat de dood niet bespreekbaar is 
Jij kent de mensen hier en overal 
Die hun laatste stukje levensweg alleen moeten gaan 
Nauwelijks verzorgt, door niemand bijgestaan 
Door niemand aangesproken, ook niet door ons 



Wees jij, hoe dan ook, toch hun opvang 
Een troost, een stille vriend, die niet van hen wijkt. 
 
Slepend door Jeruzalem, door die stad van vrede, 
loopt daar nou die Prediker, Koning van de Joden. 
 
Struik'lend vallend, strompelend, toch weer telkens opstaand. 
Want gebroken werd zijn val, door Zijn Vaders armen. 
 

Statie X: Jezus wordt van Zijn kleren beroofd 
Daar staat Hij, onze leidsman. 
Geen één van ons, die nog iets kan doen. 
Wat moeten we nu? 
 
Daar staat Hij nu, Hulpeloze.  
Niets of niemand kan Hem nog redden.  Wat kan Hij nu nog doen? 
 
Van een afstand kijken we toe, 
Jezus, ons voorbeeld, nu verslagen. Wat moeten we nu? 
 
Zijn kleren, de inzet van spel, een dobbelsteen geeft ieder zijn deel. Wat 
kan Hij nu nog doen? 
 
Wij zijn Hem gevolgd tot Zijn kruis.  
Verzorgd hebben wij onze Meester. Koning van de Joden. 
 
Bespot wordt Hij nu door allen.  
Door het volk en door twee misdadigers, Koning van de Joden. 
 
Statie XI: Jezus wordt aan het kruis geslagen 
 
Genageld aan het kruis  Gedragen door het kruis 
Zijn verdiende loon   Wat heeft Hij misdaan? 
Bespot moet Hij worden  Vereerd zal hij worden 
Verdoemd zal Hij zijn   Verheven door God 
Laat hij zichzelf maar redden  Laat God zijn redding zijn 
Wie kan hem nog helpen  God zelf zal dragen zijn Zoon 
De aarde wordt verduisterd  Verlicht zal Hij zijn 
De zon keert zich af   De zon zal verwarmen 



De tempel breekt Hij af  De tempel bouwt Hij op 
't Gordijn scheurt in twee  In drie dagen staat Hij weer 
Sterven zal die man  Verrijzen zal Hij, Jezus de Gezalfde 
Jezus de Gekruisigde    
 
Als je waarlijk de Christus bent, kom dan van dat kruis vandaan.  
Laat zien dat je werk'lijk bent 
Jezus de Messias. 
 

Statie XII: Jezus sterft aan het kruis 
Allen knielen in stilte 
 
Statie XIII: Jezus wordt van het kruis gehaald 
 
De plaats van de dood wordt bedekt door de nacht 
Die zich uitstrekt over de doodse stilte van de schedelplaats. 
De nagels van de dood verlaten het lichaam aanschouwd  
door een treurig volk dat Zijn dood schuld uitsprak. 
 
Het lichaam van de dood, valt neer op de aarde,  
verlaten door Zijn God en getekend door het leven.  
De geest van de dood, gaat uit over Golgotha,  
gegeven voor Gods volk, gegeven voor Gods volk. 
En plots klinkt een stem: 
Hij was waarlijk een rechtvaardige. 

 

Statie XIV: Jezus wordt in het graf gelegd 
 
Dit is de wandelmars des doods, een kille koude tocht. 
De pas is droef en vol verdriet en leidt tot aan het graf  
van Jezus die Messias wordt genoemd. 
De balsem die Zijn lichaam zalft, is als in het begin. 
Van mirre, kostbaar als Hijzelf, een laatste eerbetoon  
Aan Jezus die Messias wordt genoemd. 
 
Zijn dood treft het volk waarvoor Hij kwam,  
Voor hen gaf Hij de geest. 
Gehuld in linnen lijk gewaad, gedragen in het graf  
van Jezus die Messias wordt genoemd. 

 

Homilie 



Voorbede: 
 
Voor de heilige Kerk 
Laten wij bidden, broeders en zusters, voor de heilige kerk: dat onze God en Heer 
haar over heel de wereld vrede en eenheid brengt: dat in ons leven tijden van rust 
en stilte komen tot verheerlijking van God de almachtige Vader. 
Almachtige eeuwige God, in Christus hebt Gij uw heerlijkheid aan alle volken 
geopenbaard. Waak over het werk van uw barmhartigheid, geef dat uw kerk over 
heel de wereld stand houdt in de belijdenis van uw naam. Door Christus onze Heer. 
- Amen. 

 
Voor de Paus  
Laten wij ook bidden voor Paus Franciscus die door onze God en Heer uit de 
bisschoppen gekozen is: dat hij gespaard blijft om leiding te geven aan de kerk, 
het heilig volk van God.  
Almachtige eeuwige God, alles wat bestaat steunt op uw raadsbesluit. Luister naar 
ons gebed: bewaar in uw liefde de bisschop die Gij over heel uw kerk hebt 
aangesteld. Moge het christenvolk, dat hij in uw naam leidt, altijd toenemen in 
geloof. Door Christus onze Heer. - Amen 

 
Voor de gehele geestelijkheid en alle gelovigen  
Laten wij ook bidden voor onze bisschop N., voor alle bisschoppen, priesters en 
diakens, voor allen die in de kerk voor een of ander dienstwerk zijn gewijd en voor 
heel het gelovige volk. 
Almachtige eeuwige God, Gij leidt en heiligt allen die tot de kerk behoren, het 
Lichaam van de Heer. Verhoor ons gebed voor al zijn leden; dat ieder, naar de 
genade die Gij hem hebt geschonken, U dient in geloof en trouw. Door Christus 
onze Heer. - Amen. 

 
Voor de doopleerlingen  
Laten wij ook bidden voor hen die zich op het doopsel voorbereiden: dat onze God 
en Heer hun oren opent voor zijn woord en hun de deur ontsluit van zijn 
barmhartigheid; dat  zij door de wedergeboorte in de doop vergiffenis verkrijgen 
van hun zonde en geborgen zijn in Christus Jezus onze Heer. 
Almachtige eeuwige God, Gij zegent steeds de kerk met nieuwe christenen. Breng 
de doopleerlingen geloof en in zicht bij. Geef dat zij herboren worden uit het water 
van de doop en in de gemeenschap worden ingelijfd van hen die Gij als uw 
kinderen hebt aangenomen. Door Christus onze Heer. - Amen. 

 
 
 



Voor de eenheid van alle christenen  
Laten wij ook bidden voor al onze broeders die in Christus geloven: dat onze God 
en Heer hen die trouw zijn aan de waarheid samenbrengt en in zijn ene kerk 
bewaart.  
Almachtige eeuwige God, die verdeeld zijn brengt Gij weer samen, die samen zijn 
bewaart Gij in uw vrede. Wij bidden U: verenig ons die door één doopsel zijn 
geheiligd in oprecht geloof, verbind ons door één band van liefde in Christus Jezus 
onze Heer. - Amen. 

 
Voor het joodse volk  
Laten wij ook bidden voor het joodse volk dat door onze God en Heer het eerst is 
aangesproken: dat Hij hen groot maakt in liefde voor zijn heilige naam, in trouw 
aan zijn Verbond.  
Almachtige eeuwige God, Gij hebt uw beloften toevertrouwd aan Abraham en aan 
zijn volk. Verhoor genadig de gebeden van uw kerk; dat het volk dat Gij het eerst 
verzameld hebt, tot de volheid van uw verlossing komt. Door Christus onze Heer. - 
Amen. 

 
Voor allen die niet in Christus geloven  
Laten wij ook bidden voor hen die niet in Christus geloven: dat de heilige Geest 
hen met zijn licht vervult en dat zij de wegen inslaan die leiden naar het heil.  
Almachtige eeuwige God, geef dat zij die zonder Christus te kennen in uw ogen 
eerlijk door het leven gaan, de waarheid vinden; dat wij elkaar waarderen en dat 
zij er ons toe brengen meer ontvankelijk te worden voor het mysterie van uw leven 
en beter van uw goedheid te getuigen. Door Christus onze Heer. - Amen. 
 

Voor allen die niet in God geloven  
Laten wij ook bidden voor hen die niet in God geloven: dat zij met een oprecht 
hart ingaan op wat goed is en eenmaal bij God uitkomen.  
Almachtige eeuwige God, Gij hebt de mensen zo gemaakt dat zij in hun verlangens 
U altijd zoeken en tot rust komen als zij U vinden. Wij vragen dat zij te midden van 
alles wat schadelijk is en hindert toch de wonderen van uw goedheid zien en 
ondervinden hoe de christenen getuigen van hun geloof; en dat zij eenmaal U, 
God, één en waarachtig, vol vreugde onze Vader noemen. Door Christus onze Heer. 
- Amen. 
 

Voor hen die het land regeren  
Laten wij ook bidden voor hen die het land regeren: dat onze God en Heer hun 
hart richt naar zijn wil, zodat iedereen mag leven in vrijheid en echte vrede.  

 



Almachtige eeuwige God, het leven van de mensen ligt in uw hand en voor de 
rechten van de volken staat Gij borg. Geef door hen die ons regeren overal ter 
wereld blijvende rust en vrede en onder alle mensen welvaart en ruimte voor 
geloof. Door Christus onze Heer. - Amen. 
 

Voor allen die in nood verkeren  
Laten wij bidden, broeders en zusters, tot God, de almachtige Vader: dat hij de 
wereld van dwaling zuivert, gevaarlijk ziekten en hongersnood verdrijft, 
gevangenissen ontsluit en boeien verbreekt, terugkeer bezorgt aan ontheemden 
en veilige thuiskomst aan hen die onderweg zijn, genezing voor de zieken, en voor 
de stervenden eeuwig heil.  
Almachtige eeuwige God, Gij zijt de vertroosting voor de bedroefden en sterkte 
voor hen die het moeilijk hebben. Laat hun gebeden tot U doordringen, uit welke 
nood zij ook roepen. Dat zij in alle omstandigheden uw barmhartigheid 
ondervinden en de vreugde van uw aanwezigheid. Door Christus onze Heer. - 
Amen. 

 
 
Onthulling van het kruis 
3x wordt het volgende gezongen: 

 

 
 

Kruisverering 
uitnodiging  om bloemen bij het kruis neer te leggen 
 



Lied:  Were You There When They Crucified My Lord 
 
Were you there when they crucified my Lord? 
Oh were you there when they crucified my Lord? 
(Ohh, sometimes it causes me to tremble) tremble 
Were you there when they crucified my Lord? 
 
Were you there when the sun refused to shine? 
Oh were you there when the sun refused to shine? 
(Ohh, sometimes it causes me to tremble) tremble 
Were you there when the sun refused to shine? 
 
Were you there when they nailed Him to the tree? 
Were you there when they nailed Him to the tree? 
(Ohh, sometimes it causes me to tremble) tremble 
Were you there when they nailed Him to the tree? 
 
Were you there when they laid Him in the tomb? 
Were you there when they laid Him in the tomb? 
(Ohh, sometimes it causes me to tremble) tremble 
Were you there when they laid Him in the tomb? 
 
 
 

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. 
 
Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, 
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, en 
beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van 
onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus. 
 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.  Amen. 

 
Uitnodiging tot Communie 
 



Tijdens de communie: Muzikaal intermezzo  
 
Lied: O hoofd, vol bloed en wonden   
 
O Hoofd vol bloed en wonden 
gedekt met smaad en hoon 
O goddelijk Hoofd omwonden 
met scherpe doornenkroon! 
O Gij die andere kronen  
en glorie waardig zijt 
Ik wil mijn hart u tonen 
dat met u medelijdt. 
 
Mijn God die zonder klagen  
het zwaarste hebt doorstaan  
Al wat Gij had te dragen  
wie heeft het u gedaan?  
Wee mij, die voor de zonden 
Het hoogste goed verliet! 
o, om uw bloed en wonden  
verstoot mij, zondaar, niet! 
 
O Hoofd vol bloed en wonden 
O Gods onschuldig Lam 
dat voor der mensenzonden 
de lasten op zich nam! 
Wat zal ik u dan geven  
voor zoveel smaad en smart? 
Heer, neem mijn korte leven 
Heer, neem mijn schamel hart. 
 
En als ik eens moet strijden 
Mijn allerlaatste strijd, 
Wil ik nog een belijden, 
Dat Gij mijn Heiland zijt 
O Hoofd, vol bloed en wonden. 
O Hoofd, vol smart en smaad! 
Wees in die laatste stonden 
Mijn hoogste toeverlaat. 
 

Gebed 

 

Allen verlaten in stilte de kerk 


