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Kruisweg.

aan de hand van
Liturgische teksten.

Uitgave: R.K.Kapel van het H.Altaarsacrament,
Westwal 11, Oldenzaal.
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KRUISWEG

Wij bidden U, Almachtige God, laat ons niet
bezwijken onder de overmaat van beproevingen, die onze menselijke zwakheid te boven
gaat, maar herleven door het bemiddelende
lijden van Uw eniggeboren Zoon, die met U
leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
Amen!
Stabat mater Dolorosa,
Juxta Crucem lacrimosa,
Dum pendebat Filium.
Naast het Kruis met schreiend’ ogen
Stond de moeder diep bewogen,
Daar Haar zoon te sterven hing.
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STATIE I

Jezus wordt ter dood veroordeeld…
V. Wij aanbidden U, CHRISTUS, en loven U,
R. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld
verlost hebt.
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“De koningen der aarde trekken
op en
spannen samen tegen de Heer en Zijn
Gezalfde.”(Ps.2,2)
Jezus klaagt over zijn volk: “Ik heb U, mijn volk
uit Egypte geleid en het in zijn eerstgeborenen
gegeseld en gij hebt Mij gegeseld en overgeleverd aan de opperpriesters. Ik ben in een
wolkkolom voor U uitgegaan en gij hebt Mij
naar Pilatus’ rechtshuis geleid. Ik heb u een
Koninklijke scepter gegeven en gij hebt een
doornenkroon op Mijn hoofd geplaatst. Ik heb
U bevrijd uit het land van de slavernij en gij
veroordeelt Mij ter dood.
“Mijn volk, wat heb ik U misdaan of waarin heb
ik u bedroefd? “ Antwoord Mij!” (Klaagliederen
Goede Vrijdag)

Cujus animam gementem
Contristatem et dolentem
Pertransivit gladius
O, Hoe groot was haar smart
Toen haar door het moederhart
’t scherpe zwaard der droefheid ging.
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STATIE II

Jezus neemt het kruis op zijn schouders
V. Wij aanbidden U CHRISTUS en Loven U,
R. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld
verlost hebt.
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“Mijn volk, wat had Ik nog meer voor u moeten
doen, en heb ik niet gedaan? Ik heb u in de
woestijn met manna gevoed en gij hebt Mij
onthaald met kaakslagen. Ik heb voor u de
koningen van Kanaän geslagen, en gij sloeg mij
met een rietstok. Ik zelf heb u geplant als Mijn
aller schoonste wijngaard, en gij zijt Mij
bovenmate bitter geworden. Ik heb u met de
grootste macht bekleed en gij hebt uw
Zaligmaker een kruis bereid.” (Klaagliederen
Goede Vrijdag)

“Ons echter past te roemen op het Kruis van
onze Heer, waarin ons Heil, ons leven en onze
Verrijzenis ligt, waardoor wij gered zijn en
bevrijd.”(Galaten 6,14)
Lied:
O quam tristis et afflicta,
Fuit illa benedicta
Mater Unigeniti!
O hoe droef, hoe vol van rouwe,
Was die zegenrijke vrouwe
Moeder van Gods Een’ge Zoon.
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STATIE III

Jezus valt voor de eerste keer onder het kruis..
V. Wij aanbidden U, CHRISTUS en loven U,
R. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld
verlost hebt.
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Jezus, bezweken onder het gewicht van het
zware kruis, smeekt zijn Vader om hulp: “Gij zijt
Mijn God, ga niet van Mij heen, want de nood
is nabij en er is niemand, die Mij te hulp komt.”
(Ps.21,11-12)

“God van Israël, om uwentwil moet Ik smaad
verduren, bedekt schaamte Mijn gelaat, ben Ik
een vreemdeling geworden voor mijn broeders
en een onbekende voor de zonen van Mijn
moeder, want de ijver voor Uw huis heeft mij
verteerd.” (Ps.68,9-10)
V. Zij, die Mij kwellen, zullen juichen als Ik
wankel.
R. Doch ik blijf hopen op Uw Barmhartigheid.
Quae maerebat et dolebat,
Pia mater, dum videbat,
Nati poenas incliti.
Ach, hoe streed zij, ach hoe kreet zij
En wat folteringen leed zij,
Bij ’t aanschouwen van die hoon.
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Statie IV

Jezus ontmoet Zijn bedroefde Moeder
V. Wij aanbidden U Christus, en loven U
R..Omdat Gij door Uw H.Kruis de wereld verlost
hebt.
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Luistert naar de Moeder van Smarten: “Om u,
mijn Zoon, treur ik. Ik beminde U met de
liefde, waarmee een moeder haar eniggeboren
zoon liefheeft. Om uwentwille heeft een
zwaard van droefheid mijn hart doorboord”.
Bidden wij met Christus samen uit een psalm
van koning David: “Ja, Gij zijt het, die mij uit de
schoot hebt genomen, die mij veilig deed
rusten aan de borst mijner moeder; bij mijn
geboorte werd ik op uw knieën gelegd. Gij zijt
mijn God van de moederschoot af. Blijf dus niet
ver van mij”. (Psalm 21,1-12)
V. Ze belasterden Mij met valse tong en met
woorden van haat omringden ze Mij.
R. Ze vergolden Mij goed met kwaad en met
haat Mijn liefde.
+++
“Quis est homo, qui non fleret
Matrem Christi si videret
In tanto supplicio…
Wie, die hier niet schreiën zoude
Die het grievend leed aan schouwde,
Dat Maria’s ziel verscheurt?
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Statie V

Simon van Cyrene helpt Jezus zijn kruis dragen.
V. Wij aanbidden U Christus en loven U,
R. Omdat Gij door Uw Heilig Kruis de wereld
verlost hebt
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“Toen sprak Jezus tot zijn leerlingen: zo iemand
mijn volgeling wil zijn, dan moet hij zichzelf
verloochenen, zijn kruis opnemen en mij
volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het
verliezen; maar wie om Mij het leven verliest,
zal het vinden”. (Mt.16,24-25)
V. Heer, Uw kruis is voor velen een teken van
Heil, voor anderen een dwaasheid, help ons in
deze tijd het door Uw Vader opgelegde kruis
naar Uw voorbeeld met geduld te dragen.
R. Zodat wij het Heil mogen aanschouwen, dat
U door Uw kruis voor ons hebt verworven.
“Quis non posset contristari,
Christi Matrem contemplari
Dolentem cum Filio?
Wie kan zonder ondersteunen?
Christus’Moeder horen kreunen
Daar zij met haar Zoon hier treurt?
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Statie VI

Veronika droogt Jezus’ gelaat af…
V.Wij aanbidden U Christus, en loven U..
R, Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld
verlost hebt.
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“Zie, wij zagen Hem zonder gedaante, zonder
schoonheid. Zijn uiterlijk was in Hem niet meer
te herkennen”.
“Wee, gij allen, die Mij voorbijgaat, schouwt
rond en ziet toe of er een smart is gelijk die Mij
overstelpt en waarin God mij heeft gedompeld”. (Klaagliederen 1,12)
“Doch ik ben maar een worm en geen mens.
Door de wereld bespot, veracht door het volk.
Ze sperren hun muil tegen Mij open als een
roofzuchtige en brullende leeuw: (Ps.21,7-14)
V. Heer, geef dat Uw Vader U in ons herkenne,
R. Opdat wij mogen leven in eeuwigheid.
“Pro peccatis suae gentis,
Vidit Jesum in toermentis,
Et flagellis subditum.
Voor de zonden van de zijnen,
Zag zij Jezus zo in pijnen
En in wrede geselstraf.
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STATIE VII

“Jezus valt voor de tweede keer onder het
Kruis”
V.Wij aanbidden U, Christus en loven U,
R.Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld
verlost hebt.
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Met Jeremias bidt de Heer van leven en dood:
“Zwaar drukt mij het juk van de zonden, dat
Jahweh met eigen hand heeft gestrengeld;
Het is neergelegd op mijn nek en heeft mijn
krachten gebroken. Ja, de Heer heeft mij in
handen geleverd, waaronder ik niet overeind
kan komen”.(klaagliederen 1,14)
“Men hoort, hoe ik zucht, maar er is niemand
die troost. Neen, als mijn vijanden mij n
ongeluk zien, verheugen zij zich, dat ze mij dit
hebben berokkend”.(Klaaggezangen 1,21)
V. Van harte wil ik U offers brengen.
R. Uw prijzen, want Hij is goed. (Ps.53,8)
“Vidit suum dulcem Natum,
Moriendum desolatum
Dum emisit spiritum.
Zij zag haar Zoon zo lijden,
Heel alleen de doodskamp strijden
Tot Zij zijnen geest hergaf.
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STATIE VIII

Jezus troost de wenende vrouwen
V.Wij aanbidden U Christus en loven U,
R.Omdat Gid door Uw Heilig Kruis de wereld
verlost hebt.
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“Wat zal ik u raden , voor u bedenken, dochters
van Jeruzalem. Waarmee u helpen, waarmee u
troosten, jonkvrouwen, dochter van Sion?
Want onmetelijk als de zee is uw jammer; wie
kan u genezen? (Klaaggezangen 2,13)
“Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij,
maar weent over uzelf en over uw kinderen.
Want zie, er komen dagen, waarop men zal
zeggen: “Zalig de onvruchtbare en de schoot,
die niet heeft gebaard en de borsten, die niet
heeft gevoed. Dan zal men tot de bergen
zeggen: valt op ons neer, en tot de heuvelen:
Bedekt ons. Want als men zo doet met het
groene hout, wat zal er dan met het dorre hout
geschieden? (Luc.23,28-31)
“Eja, Mater, fons amoris,
Me sentire, vim doloris,
Fac, ut tecum lugeam.
Geef, o Moeder, bron van liefde,
Dat ik voele wat U doorgriefde,
Dat ik met U mede klaag
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STATIE IX

Jezus valt voor de derde maal onder het Kruis
V.Wij aanbidden U Christus en loven U,
R.Omdat gij door Uw heilig kruis de wereld
verlost hebt.
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Heer, geef ons kracht op onze kruisweg door
het leven, want : het is niet goed dat de mens
alleen zij. Ik zal hem een hulp geven, die bij
hem past”. (Gen.2,18)
In het boek Prediker zegt Jahweh: “Met tweeën
is beter dan alleen; dit geeft beiden een groot
voordeel. Want als de één komt te vallen dan
helpt de ander hem op. En waar men de
eenling overweldigt, bieden twee tezamen
weerstand.. Maar wee de eenling , als hij valt,
want hij heeft geen makker, die hem
opbeurt.”(Prediker 4,9-12)
V. Aanschouw o Heer mijn verdrukking,
R. Want mijn vijand heeft zich verheven.
Fac, ut ardeat cor meum,
In amandum Christum Deum
Ut sibi complaceam.
Dat mij het hart ontgloei’van binnen
In mijn God en Heer te minnen
Dat ik Hem alleen behaag
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STATIE X

Jezus wordt van zijn klederen beroofd
V. Wij aanbidden U Christus en loven U
R.Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld
verlost hebt.
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Met David prijst Jezus de Vader in het uur van
zijn diepste vernedering: “Jahweh, hoe talrijk
zijn mijn belagers, hoe talrijk, die tegen mij
opstaan; Hoe velen, die van Mij zeggen: voor
Hem zal geen heil zijn bij God! Toch zijt Gij,
Jahweh, het schild, dat mij dekt. Mijn glorie en
mijn trots”. (Psalm 3,2-4)
Bidden wij met David in deze tijden van
geestelijke vernedering: “Verhoor mij als ik
roep, Mijn rechtvaardige God! Breng mij
verlichting in mijn benauwdheid. Ontferm u
over mij, luister naar mijn gebed”.(Ps.4,2)
Sancta Mater, istud agas,
Crucifigi fige plagas,
Cordi meo valide.
Heil’ge Moeder, wil mij horen
Met de wonden mij doorboren,
Die Hij aan het kruishout leeds.
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STATIE XI

Jezus wordt aan het Kruis genageld.
V. Wij aanbiddenU Christus, en loven U,
R. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld
verlost hebt.
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“Ze hebben mijn handen en voeten doorboord.
Ik kan al Mijn beenderen tellen. Mijn keel is
droog als een potscherf, en mijn tong kleeft
vast aan mijn gehemelte. Vele honden staan
om Mij heen, een bende boosdoeners houdt
mij omsingeld. Zij slaan Mij gade, en bij die
aanblik verheugen zij zich; zij verdelen mijn
klederen onder elkaar, een werpen het lot over
Mijn gewaad. Allen die Mij zien, drijven de spot
met Mij, vertrekken de lippen en schudden het
hoofd: Hij vertrouwt op de Heer, laat Die Hem
verlossen, zo Hij Hem bemint”.(Psalm 21)
V. Blijf niet ver van ons; wij worden gekweld.
R. Wees ons nabij, want er is geen helper.
“Tui Nati vulnerati
Tam dignati pro me pati,
Poenas mecum divide.”
Ach, dat ik de pijn gevoelde
Die Uw lieve Zoon doorwoelde
Toen Hij stervend voor mij streed.
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STATIE XII

Jezus sterft aan het Kruis
V.Wij aanbidden U Christus, en loven U,
R.Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld
verlost hebt.
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Jezus sprak tot Zijn Moeder: “Vrouw, ziedaar
Uw zoon”. Daarna sprak Hij tot de leerling:
“Ziedaar uw moeder”. En van dit ogenblik af
nam de leerling haar bij zich op”.(Joh.19,26-27)
“Toen wist Jezus dat alles was volbracht; Hij
sprak, opdat de Schrift zou worden vervuld: “Ik
heb dorst! Toen zei Hij: “Het is volbracht”, Hij
boog het hoofd en gaf de geest”. (Joh.19,28-30).
Toen nu de honderdman zag wat er gebeurd
was, verheerlijkte hij God, en zei: “Waarlijk dze
man was een rechtvaardige”. (Luc.23,47)
V. Aan Hem, die ons bemint, die ons door Zijn
Bloed van de zonden heeft verlost, die ons een
koningschap heeft gemaakt, tot priesters voor
Zijn God en Zijn Vader: aan Hem zij de glorie en
de macht in de eeuwen der eeuwen.
R. AMEN! (Apocalyps 1,6)
“Fac me tecum pie flere Laat mij al mijn levensdagen
Crucifixo condolere
Donex ego vixero.

over Jezus’lijden klagen
delen in Zijn bit’re smart.
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STATIE XIII

Jezus wordt van het Kruis afgenomen
V. Wij aanbidden U Christus en loven U,
R. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld
verlost hebt.
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“Maar één van de soldaten doorboorde met
een lans Zijn Zijde; en aanstonds vloeide er
bloed en water”. (Joh.19,34)
“Ik zag water vloeien uit de tempel aan de
rechterzijde: en allen, tot wie dit water kwam,
zijn gered geworden”. (Vidi aquam)
“God, die de waardigheid van de menselijke
natuur op een wonderbare wijze hebt
geschapen en op nog meer wonderbare wijze
hebt hersteld, laat ons door het geheim van dit
water en deze wijn deelachtig worden aan de
Godheid van Hem, die zich gewaardigd heeft
onze mensheid aan te nemen, Uw Zoon onze
Heer Jezus Christus.” (Offertorium van de H.Mis)
“Zie, Hij komt op de wolken; en alle ogen zal
Hem zien, zelfs zij die Hem doorstoken hebben:
en alle geslachten der aarde zullen zich op de
borst kloppen om Hem. Ja! AMEN!” (Apoc.1,7)
Juxta Crucem tecum stare,
Et me tibi sociare
planctu desidero

Met U onder het kruis te
wenen, met U rouwe mijn
verenen, dat verlangt
mijn zuchtend hart
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STATIE XIV

Jezus wordt in het graf gelegd.
V.Wij aanbidden U Christus en loven U..
R.Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld
verlost hebt,
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“Nu was er een man Josef genaamd, die lid was
van de hoge Raad; maar hij was een braaf en
rechtschapen man, die aan hun plannen en
drijven geen deel had genomen. Hij was an
Arimatea, een joodse stad, en verwachtte ook
zelf het koninkrijk Gods. Hij ging naar Pilatus,
om het lichaam van Jezus te vragen. Hij nam
het af, wikkelde het in lijnwaad, en legde het in
een graf, dat in een rots was uitgehouwen, en
waarin nog niemand was neergelegd. Het was
vrijdag en de sabbath brak aan”. (Lucas 23,5054).
“Heer,Gij zijt de Verrijzenis en het Leven, wie in
U gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven en
wie leeft en in U gelooft, zal in eeuwigheid niet
sterven. Amen!”.(Joh.11,25-26).
Virgo virginum praeclara Maagd der maagden nooit
Mihi jam non sis amara
volprezen, wil voor mij niet
Fac me tecum plangere. bitter wezen. Laat mij treuren aan uw Zij.
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SLOTGEBED
“God heeft Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar
Hem voor ons allen overgeleverd. CHRISTUS is
voor ons allen gehoorzaam geworden tot de
dood, ja tot de dood aan het Kruis. Daarom
heeft God Hem verheven en Hem een naam
gegeven, die boven alle namen is.”
(Filipp.2,8-9)
“God, geef, dat wij in de Hemel de vruchten
verwerven van de VERLOSSING door Hem
wiens Geheim wij op aarde erkend hebben.
Door dezelfde Jezus Christus onze Heer, die
met U leeft en heerst in de eeuwen der
eeuwen. Amen!
Onze Vader…
Wees gegroet…
V. Heer, geef de zielen van de overleden
gelovigen de eeuwige rust.
R. En het eeuwige Licht verlichte hen.
V. dat zij mogen rusten in vrede.
R. AMEN!

