KRUISWEG

naar ‘geloof vieren in het verzorgingstehuis’
Guimardstraat1, Brussel

SCHILDERIJ VAN JEZUS AAN HET KRUIS DOOR MEVR FRANCELINA DIAS DA SILVA
SCHILDERATELIER MET LAURENCE EN DOMINIQUE
IN RVT NAZARETH

Ik dank U, Heer,
voor Uw liefde tot de dood toe.
Uw leven, sterven en verrijzen zeggen mij
hoe groot de kracht van Uw Liefde is.
Ik geloof dat Gij die kracht ook in mij hebt gelegd.
Dat Gij mij en ons allemaal oproept
om U te volgen
op de weg van liefde en dienstbaarheid.
Maak van ons
hoopvolle getuigen
die geloven dat Gij met ons zult blijven
al de dagen van ons leven
en dat wij zullen verrijzen.
Amen.
tekst door Ingrid Wuyts,
rusthuis- en federatiepastor

Heer Jezus,
met U willen wij deze kruisweg gaan,
om te zien hoe groot Uw liefde is
voor ons, voor mij.
Om te zien
hoe Gij geleden hebt
en Uw kruis niet ontlopen hebt,
maar het moedig en vol liefde hebt gedragen,
opdat het
een steun en een hulp zou zijn
voor hen die lijden.
Maria, met U willen we
de lijdensweg van uw Zoon
overwegen.
Amen.

I JEZUS WORDT TER DOOD VEROORDEELD

XIV JEZUS WORDT IN HET GRAF GELEGD

Wij aanbidden U Christus en loven U omdat Gij door
uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Wij aanbidden U Christus en loven U omdat Gij door
uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

REFLECTIE: Uit vrees voor de Joden velt Pilatus een
onrechtvaardig doodsvonnis over Jezus. De Joden
zijn door haat en opwinding verbitterd. De menigte
is opgehitst en heeft alle menselijk eergevoel
verloren. Jezus staat daar gebonden en zwijgt.

REFLECTIE: Het lichaam van Jezus wordt naar
Joodse gewoonte gezalfd en in een stenen graf
gelegd. Het is een treurige avond en voor de
leerlingen die niet begrijpen een zware beproeving.
Maar Jezus had het voorzegd: dat Hij zou sterven en
begraven worden, maar ook dat Hij zou verrijzen.

Jezus,
dit vonnis was onrechtvaardig,
maar Gij aanvaardt het en zwijgt.
Ik denk soms: “Waaraan heb ik dit verdiend? Handelt
God en handelen de mensen wel rechtvaardig met mij?
Ik heb zoveel voor hen gedaan toen ik jonger was…”
Help mij te aanvaarden wat me overkomt
uit liefde voor U.
Ik wil om vergeving vragen voor al die keren dat ik
anderen liet veroordelen en het niet voor hen opnam,
maar ook voor al die keren dat ik zelf rechter speelde
en mensen veroordeelde.
Onze Vader…

Jezus,
in de koelte van de avond verandert alles in korte tijd.
Er is nu geen gelach en gespot meer. Zie daar komen
zelfs de eersten al aan die hun geloof belijden.
Bij het zien van het vallen van de nacht op klaarlichte
dag zeiden zij: “Hij was de Zoon van God”.
Maria, help mij om zoals Gij in de donkere momenten
van het leven te blijven geloven in licht en nieuw leven.
Help mij om ook een teken van hoop te zijn voor hen
die het moeilijk hebben.
Wees gegroet…
Onze Vader…

XIII JEZUS WORDT VAN ‘T KRUIS GENOMEN

II JEZUS NEEMT ‘T KRUIS OP DE SCHOUDERS

Wij aanbidden U Christus en loven U omdat Gij door
uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Wij aanbidden U Christus en loven U omdat Gij door
uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

REFLECTIE: Het lijden van Jezus is ten einde, dat
van zijn moeder nog niet. Zij ziet hoe een soldaat
het hart van haar Zoon komt doorsteken met zijn
lans. Wanneer het doodgemartelde lichaam van het
kruis afgehaald is, ontvangt zij het op haar schoot.
Maria is gebroken van smart.

REFLECTIE: De beulen slepen het kruis dichterbij.
De Farizeeërs kijken honend en spottend toe. De
menigte juicht en tiert. Jezus strekt beide armen uit
naar zijn foltertuig, hoe zwaar het ook weegt.
Vrijwillig begint Hij zijn moeilijke kruisweg.

Maria,
Wat moet uw lijden groot geweest zijn.
Een tweede maal ontvangt gij Jezus in uw schoot.
Er is zoveel gebeurd tussen de kribbe en het kruis.
Alles lijkt nu ten einde.
Maar gij blijft geloven, Maria,
ook al begrijp je het zelf allemaal niet.
Blijf ook nu nog een steun voor de Kerk, voor de zo vele
mensen die lijden, een steun ook voor mij.
Leer ons geloven
dat lijden en dood niet het laatste woord hebben.
Wees gegroet…

Jezus,
Gij draagt Uw kruis en vlucht niet.
Gij wilt het lijden doorleven en tot het einde gaan.
Ook mij nodigt Gij uit:
“Kom en volg Mij.”
Geef mij de genade Heer,
Om ook mijn hoofdpijn, mijn slapeloosheid,
Mijn ziek en oud zijn,
Mijn eenzaamheid en hartepijn te aanvaarden en ook
mijn ongemakken van het oud worden
met U te verdragen….
Wees gegroet…

III JEZUS VALT DE 1e KEER ONDER ‘T KRUIS

XII JEZUS STERFT AAN HET KRUIS

Wij aanbidden U Christus en loven U omdat Gij door
uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Wij aanbidden U Christus en loven U omdat Gij door
uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

REFLECTIE: De last van het kruis is zwaar, de straat
is hobbelig. Jezus is na al het lijden van de vorige
nacht en deze voormiddag uitgeput. Hij struikelt en
valt. De soldaten trekken Hem ruw terug recht. Ze
duwen Hem, Hij moet vooruit.

REFLECTIE: Omgeven door de vijandige menigte,
door spottende, ruwe en onverschillige soldaten,
hangt Jezus drie uur aan het kruis te sterven.
Leerlingen, vrienden en volgelingen hebben Hem
verlaten. Zelfs Zijn hemelse Vader schijnt Hem
verlaten te hebben. Nu alles is volbracht roept Hij
in groot vertrouwen: “Vader, in Uw handen beveel
ik mijn geest. Ik vertrouw mezelf aan U toe!”

Heer, Gij deed de kreupelen en lammen weer opstaan
en zelf aanvaardt Gij te vallen onder het kruis…
ook voor mij.
Ik denk aan mijn tekorten, Heer. Dikwijls ben ik in de
zonde gevallen, maar dank zij U weer opgestaan. Ook in
mijn ziekte, ouderdom en zwakheid kan ik wel eens
heel diep in de put zitten, door onbegrip van familie,
eenzaamheid, ongeduld uit mijn omgeving.
Wees Gij dan mijn steun, Heer.
Leer mij ook meer begrip hebben voor mensen die
lijden, mensen die eenzaam zijn, mensen die gebukt
gaan onder de dementie van hun naasten. Ook zij
wankelen soms en kunnen dan niet meer verder.
Behoed mij er van dat ik hen nog meer pijn doe door
woord en daad of door mijn onverschilligheid.
Onze Vader…

Ja, Jezus,
Alles is volbracht.
Dank voor zoveel liefde voor elke mens.
Ik kan niet anders dan heel stil worden bij zo’n liefde.
Raak me, Jezus, en laat me niet ongevoelig blijven voor
U die nog steeds lijdt en sterft
in zo vele mensen vlakbij en veraf.
Laat me niet langer stil blijven toezien,
maar opkomen voor hen die lijden.
Laat me lijden verzachten en wegnemen waar ik kan…

XI JEZUS WORDT AAN ‘T KRUIS GENAGELD

IV JEZUS ONTMOET ZIJN MOEDER

Wij aanbidden U Christus en loven U omdat Gij door
uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Wij aanbidden U Christus en loven U omdat Gij door
uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

REFLECTIE: Jezus wordt op het kruis uitgestrekt.
Met zware hamers worden dikke nagels geslagen in
Zijn handen en voeten. De beulen en de vijanden
rond Jezus spotten met Hem en lachen Hem uit.
Jezus bidt: “Vader, vergeef het hun, want ze weten
niet wat ze doen!”… Wat een liefde…
Jezus,
Op Uw kruis zijn lijden en liefde totaal één geworden,
verder kan het niet. Ook ik ben in zekere zin
vastgeklonken aan mijn kruis: het kruis van dingen
moeten loslaten, het kruis van mijn zetel, mijn bed,
mijn rollater, mijn rolstoel, mijn slechter horen, het
minder zien, de hulpbehoevendheid.
Maar ik verzet me en klaag dan dikwijls.
Leer me aanvaarden. Naast mij staan geen mensen die
de spot met me drijven, maar liefdevolle mensen die
het beste met me voorhebben. Toch maak ik het hen
soms moeilijk. Daarom vraag ik om vergeving, Heer.
En voor de momenten dat zij mijn lijden niet begrijpen
help mij dan hen te vergeven…

REFLECTIE: Maria heeft heel de lijdensweg van
Haar Zoon meegemaakt, soms van ver omdat ze
niet bij Hem mocht of kon zijn. Maar nu de
kruisweg begint wil ze haar Zoon van zo nabij
mogelijk volgen. Woorden kunnen ze niet met
elkaar wisselen, maar moeder en Zoon verstaan
elkaar in het lijden…in een blik… Een zwaard van
droefheid en pijn gaat door haar hart, maar haar
liefde is trouw tot de dood.
Jezus,
wat moet die ontmoeting met Uw moeder
ook voor U pijnlijk geweest zijn.
Natuurlijk zal haar aanwezigheid voor U
een hele steun geweest zijn.
Maria, Gij zijt ook mijn moeder. Blijf ook dicht bij mij in
de soms zo moeilijke en pijnlijke momenten.
Uw nabijheid zal me steunen en sterken om met Uw
Zoon de lijdensweg mee te gaan.
Leer mij met mensen die lijden en die het nog zwaarder
hebben dan ik, mee te gaan en bij hen te blijven in die
moeilijke momenten.

Onze Vader…

Wees gegroet…

V SIMON VAN CYRENE HELPT
JEZUS’ KRUIS DRAGEN
Wij aanbidden U Christus en loven U omdat Gij door
uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
REFLECTIE: Jezus kan niet meer. Hij kan zijn kruis
niet meer alleen dragen. De beulen vrezen dat Hij
onderweg zal bezwijken. Daarom dwingen zij
Simon om het kruis te helpen dragen. Die deed dat
zeker eerst met tegenzin, maar nadien zal hij
begrepen hebben hoeveel Jezus leed en droeg hij
dat kruis met liefde mee.
Jezus,
Hoe dikwijls heb ik al tegengestribbeld
onder de beproeving van ziekte en ouderdom.
Ik dank U voor allen die mijn kruis helpen dragen.
Met liefde denk ik nu aan hen…. (stilte)
Help mij om ook de pijn van anderen mee te dragen
door begrip, door geduld, door daar waar ik kan hun
eenzaamheid te doorbreken.
Onze Vader…

X JEZUS WORDT VAN Z’N KLEREN BEROOFD
Wij aanbidden U Christus en loven U omdat Gij door
uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
REFLECTIE: Eindelijk komt de droeve stoet op
Kalvarië aan. Beulen stappen op Jezus af en
trekken Hem de kleren van het lichaam.
Wat een vernedering.
Jezus,
Alles wordt U afgenomen
en nog steeds blijft Gij zwijgen.
Mijn ziek-zijn, mijn ouderdom
heeft mij al van zoveel beroofd:
Mijn werkkracht, mijn zeggenschap over alles,
mijn vrijheid,…
Leer mij aanvaarden, Heer en leer mij dat ik nog op
andere manieren zinvol kan zijn en mee kan werken
aan een betere wereld voor iedereen.
Help mij om steeds met eerbied en schroom om te gaan
met mensen die ziek zijn en lijden…
Wees gegroet…

IX JEZUS VALT DE 3e KEER ONDER ‘T KRUIS

VI VERONICA DROOGT ‘T GELAAT VAN JEZUS

Wij aanbidden U Christus en loven U omdat Gij door
uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Wij aanbidden U Christus en loven U omdat Gij door
uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

REFLECTIE: Jezus is nu ten einde van zijn krachten
en valt plat op de grond neer. Hij ligt op de straatstenen, verguisd en vernederd en uitgeput. Hij kan
niet meer. De soldaten hebben geen greintje
medelijden en sleuren Hem ruw weer recht.
Jezus gehoorzaamt, Hij wil de weg teneinde gaan.

REFLECTIE: Jezus is uitgeput en zo wankelt Hij
verder door de straten van Jeruzalem. Rondom
Hem de joelende en vijandige menigte. Ze roepen
Hem toe dat het Zijn eigen schuld is, dat Hij krijgt
wat Hij verdient. Een moedige vrouw, Veronica,
maakt zich los uit de menigte, want ze is door
medelijden bewogen. Ze gaat naar Jezus toe en
droogt met een doek Zijn bloedende en zwetende
gelaat af. Jezus prent Zijn gelaatstrekken in het
doek.
Jezus, Jij was erg gevoelig
en dankbaar voor de liefdesdienst van Veronica.
Geef ook mij een dankbaar en goed hart voor allen die
mij helpen en verzorgen. Leer me inzien
hoe een glimlach, een dankbare blik voor hen
een aanmoediging is, een duwtje in hun rug.
Leer me, Heer, hoe ik in vele kleine dingen toch nog
dienstbaar kan zijn voor anderen…

Jezus,
de hardheid van de soldaten
doet U nog méér lijden.
Gij kunt op geen hulp rekenen.
Ik vraag U vergeving voor de zo vele keren dat ik hulp
weigerde aan iemand, voor al die keren dat ik anderen
niet recht hielp na een val, na moedeloze momenten.
Voor al die keren dat ik met mijn oordeel of striemende
woorden mensen nog meer pijn deed…
Onze Vader…

Wees gegroet…

VII JEZUS VALT DE 2e KEER ONDER ‘T KRUIS

VIII JEZUS TROOST DE WENENDE VROUWEN

Wij aanbidden U Christus en loven U omdat Gij door
uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Wij aanbidden U Christus en loven U omdat Gij door
uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

REFLECTIE: De zwakheid van Jezus neemt toe.
Zijn beulen willen steeds vooruit, geen tijd om op
adem te komen. Deze misdadiger willen we zo snel
mogelijk kwijt! Dan valt Jezus een 2de maal, dieper
nog en pijnlijker dan de vorige keer. Het kost hem
een uiterste inspanning om onder de slagen en de
stokken en koorden weer recht te staan.

REFLECTIE: Bij de stadspoort staan een groep
vrouwen met kinderen. Door het zien van de pijn
van Jezus gaan ze weeklagen en huilen. Jezus ziet
hun medelijden en hun tranen. Hij wijst hen op hun
verantwoordelijkheid en zegt: “Ween niet over Mij,
maar ween over uzelf en over uw kinderen.”

Jezus,
ondanks alles wilt Gij vooruit…
Geef ook mij de kracht
om telkens opnieuw te beginnen,
wanneer ik in zonde herval,
maar ook na uitzichtloze momenten.
Leer mij om telkens opnieuw
mijn medemensen nieuwe kansen te geven
en hen te blijven uitnodigen
om op te staan en vol te houden…
Onze Vader…

Jezus,
ook nu nog kunt Gij kunt uzelf vergeten
om anderen te troosten.
Dat doet mij aan mezelf denken:
Blijf ik niet teveel met mijn eigen miserie bezig?
Zie ik de ellende van anderen?
Leer mij meer oog hebben voor anderen die lijden.
Leer mij, ook in mijn ziekte en ouderdom,
aandacht hebben voor de mens naast mij.
Want een vriendelijke blik en een woord van meeleven,
doen wonderen.
Wees gegroet…

