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Wij nodigen u uit om aan het begin en einde van deze viering te
blijven zitten.
Opmaat: Arvo Pärt
Cantus in memoriam Benjamin Britten.
Wat vooraf ging
De Kruisweg van Jezus
Voorganger: Bij de viering van deze kruisweg willen we niet
van veraf blijven toekijken zoals de bange leerlingen, maar
daadwerkelijk de weg meegaan die Christus ging naar
Golgotha, om te ontdekken hoe ver de liefde ging van God voor
ons.
1 Jezus wordt ter dood veroordeeld
Allen: Jezus, jij staat altijd aan de kant van de onschuldigen.
Lied (Taizé):
Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet .
Blijf bij mij en waak met mij, waak en bidt.
2 Jezus neemt het kruis op zijn schouders
Allen: Jezus, jij draagt met ons samen de lasten van ons lijden.
Lied (Taizé):
Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet.
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3 Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis
Allen: Jezus, jij houdt op ieder van ons een welwillend oog.
Lied (Taizé):
Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet.
4 Jezus ontmoet zijn moeder
Allen: Jezus, jij bent aanwezig voor allen die verlaten zijn.
Lied (Taizé):
O Lord, hear my prayer, when I call, answer me
O Lord, hear my prayer, come and listen to me.
God, hoor mijn gebed, geef mij antwoord als ik U roep.
God, hoor mijn gebed, kom en luister naar mij.
5 Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen
Allen: Jij, Jezus, steekt naar iedereen je hand uit.
Lied (Taizé):
O Lord, hear my prayer, when I call, answer me
O Lord, hear my prayer, come and listen to me.
6 Veronica droogt Jezus’ gezicht af
Allen: Jezus, jij draagt zorg voor allen die uitgeput zijn.
Lied (Taizé):
O Lord, hear my prayer, when I call, answer me
O Lord, hear my prayer, come and listen to me.
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7 Jezus valt voor de tweede keer onder het kruis
Allen: Jezus, jij omsluit iedereen in jouw liefde.
Lied (Taizé):
O Lord, hear my prayer, when I call, answer me
O Lord, hear my prayer, come and listen to me.
8 Jezus troost de huilende vrouwen van Jeruzalem
Allen: Jezus, jij roept iedereen op zich te verzetten tegen het
kwaad.
Lied (Taizé):
In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum.
In jouw handen, vader, bevel ik mijn geest.
9 Jezus valt voor de derde maal onder het kruis
Allen: Jezus, jij vergezelt hen, die niet meer verder kunnen.
Lied (Taizé):
In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum.
10 Jezus wordt van zijn kleding ontdaan
Allen: Jezus, jij geeft alles aan iedereen.
Lied (Taizé):
In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum.
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11 Jezus wordt aan het kruis genageld
Allen: Jij, Jezus op het kruis,
God vol tederheid, voor deze harde wereld.
Lied (Taizé):
In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum.
12 Jezus sterft aan het kruis

Allen: Jezus, jij gaat met ons dwars door de dood heen.
STILTE
en eren van het kruis.
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Muziek: Close Every Door
(Andrew Lloyd Webber,)
Close every door to me,
Hide all the world from me
Bar all the windows
And shut out the light
Do what you want with me,
Hate me and laugh at me
Darken my daytime
And torture my night
If my life were important I
Would ask will I live or die
But I know the answers lie
Far from this world
Close every door to me,
Keep those I love from me
Children of Israel
Are never alone
For I know I shall find
My own peace of mind
For I have been promised
A land of my own
Close every door to me,
Hide all the world from me
Bar all the windows
And shut out the light
Just give me a number
Instead of my name
Forget all about me
And let me decay
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I do not matter,
I'm only one person
Destroy me completely
Then throw me away
If my life were important I
Would ask will I live or die
But I know the answers lie
Far from this world
Close every door to me,
Keep those I love from me
Children of Israel
Are never alone
For we know we shall find
Our own peace of mind
For we have been promised
A land of our own
Vertaling:
Sluit alle deuren maar
Doof alle sterren maar
Demp elk geluid
En verduister het licht
Spot maar en fluister maar
Haat en verstoot mij maar
Keer mij de rug toe,
vergeet mijn gezicht
En ik lijd zonder bitterheid
Een dag of een eeuwigheid
Ik vraag niet om antwoord
Niet hier niet vandaag
Sloop al mijn dromen maar
Steel mijn geliefden maar
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Kinderen van Israël
Zijn nooit alleen
En de wanhoop nabij,
Zal ik sterk zijn en vrij
want mij is een land beloofd
En daar ga ik heen
Sluit alle deuren maar
Doof alle sterren maar
demp elk geluid en
verduister het licht
Geef mij dan een nummer
In plaats van mijn naam
Ontken mij, vergeet mij
Ik heb niet bestaan
Ik ben niet belangrijk
Ik ben maar een enkeling
vermoord mij, begraaf mij
en laat mij vergaan
En ik lijd zonder bitterheid
Een dag of een eeuwigheid
Ik vraag niet om antwoord
Niet hier niet vandaag
Sloop al mijn dromen maar
Steel mijn geliefden maar
Kinderen van Israël
Zijn nooit alleen
En de wanhoop nabij,
Zal ik sterk zijn en vrij
Want mij is een land beloofd
En daar ga ik heen
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13 Jezus wordt van het kruis afgenomen
Allen: Jezus, jij geeft aan iedereen de tekenen van jouw
aanwezigheid.
Lied (Taizé):
Als alles duister is,
ontsteek dan een licht in mij dat nooit meer dooft!
14 Jezus wordt in het graf gelegd
Allen: Jezus, in jou laat God het leven overwinnen.
Lied (Taizé):
Als alles duister is,
ontsteek dan een licht in mij dat nooit meer dooft!

We verlaten in stilte de kerk. (volgorde zoals tijdens de
zondagsviering)
Op onze weg eren we het Kruis.
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Heer,
toen ik in het diepe dal zat
en geen spatje meer zag van het licht aan de top,
heb ik U aangeroepen,
en het werd lichter.
Het licht kwam in het dal,
en langs het licht klauterde ik weer omhoog,
moeizaam.
Maar eenmaal aan de top
zag ik het licht in volle glorie.
Het leed was geleden
en dankbaar heb ik uw Licht omhelsd.
Nu weet ik zeker:
U bent het stralend Licht aan de top van de berg,
maar ook de schittering van het vonkje in het dal.
Toon Hermans
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