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14 staties op weg 
naar Pasen

DE KRUISWEG

We volgen Jezus op zijn weg naar het kruis: 

14 keer staan we stil bij een statie van zijn 

lijdensweg. Verlaten door God, verraden door 

Judas en verloochend door Petrus, veroor-

deeld door Pilatus, vernederd en geslagen. 

Op weg naar Golgotha bezwijkt hij onder de 

last van het kruis.

Agnes Hoff schulte schreef bij deze staties 

korte pastorale teksten met het oog op een 

gesprek met ernstig zieke mensen. Sobere 

teksten die de kwetsbaarheid van het leven 

zoekend onder woorden brengen. De over-

wegingen en gebeden vormen een brug van 

ontmoeting tussen leven en naderende dood.
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Drs. Agnes Hoff schulte is als pastoraal 

theologe werkzaam in Deventer, vooral 

bij uitvaarten en pastorale bezoeken.

Zij heeft zich verdiept in christelijke 

mystiek en vertaalde de gedichten van 

Hadewijch.

De kruisweg van Jezus 

is met onze levensweg verbonden,  

in het licht van Christus 

leven allen, zieken en gezonden.   

 

Laten we Hem volgen 

met in ons hart 

ook ruimte 

voor een goede stilte 

bij de overwegingen 

en het gebed. 

Geen lege stilte,  

ruimte voor verwondering. 
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Voorwoord

Voor de titels van de staties van deze 

kruisweg maakte ik gebruik van het mooie 

boekje van Dom André Louf, De Kruisweg 

(Lannoo 2004). Hij maakte daarvoor gebruik 

van teksten uit het evangelie volgens Lucas, 

de hoofdstukken 22 en 23. Alleen voor de 

twaalfde statie uit het evangelie volgens 

Johannes hoofdstuk 19, de verzen 25, 26 en 

27. Waar Jezus vanaf het kruis zijn moeder 

Maria aan Johannes toevertrouwt. 

De kruisweg van Jezus is met onze levensweg 

verbonden,  

in het licht van Christus leven allen, zieken en 

gezonden.   
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Laten we Hem volgen 

met in ons hart 

ook ruimte 

voor een goede stilte 

bij de overwegingen 

en het gebed. 

Geen lege stilte,  

ruimte voor verwondering. 

Deze kruisweg heb ik geschreven voor een 

ernstig zieke bij Goede Vrijdag 2017.
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Openingsgebed 

Jezus, 

in uw kruisweg 

kunnen wij alle gebrokenheid 

van de wereld zien. 

In het licht van uw Godsliefde 

hebt u alles ten goede gekeerd. 

In toevertrouwen willen wij u volgen. 

Met in ons innerlijk leven die geestkracht 

die u bezielde. 

Wij bidden om die liefdevolle geestkracht 

en om dat heldere licht 

voor heel onze levensweg. 

Amen. 
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Jezus bidt tot zijn Vader  
in de Hof van Olijven

OVeRWeGING

Jezus is bang, hij voorziet het lijden en 

vraagt aan de Vader dat het niet gebeurt, 

niet hoeft te gebeuren. Zou de Liefde niet 

hersteld kunnen worden zonder al het 

geweld, dit offer van God zelf ‘in de handen 

van de mensen’? Wij begrijpen het niet, 

maar het gebeurt, de overgave van Jezus in 

het vertrouwen op Godsliefde door al het 

lijden, door al het verdriet en de dood heen. 

1. 
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We denken aan de moeilijke omstandigheden 

zoals die gelden voor velen, voor ons nu. Door 

ziekte uiterlijk verzwakt, nu komt het aan op 

innerlijke geestkracht. Om te genezen of te 

aanvaarden. Kan deze kruisweg ons daarbij 

helpen?  
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GeBeD

Jezus Christus, u bent de weg gegaan met 

vertrouwen door alle angst heen. 

Wij vragen dat ook wij vertrouwen bewaren 

in moeilijke omstandigheden. 

en wij bidden dat wij steeds beter het hart 

van Godsliefde leren kennen.  
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