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Op 10 oktober 2021 lanceerde paus Franciscus de synodale weg met als thema
‘Gemeenschap, participatie en missie.’ Als Kerk gezamenlijk onderweg, worden wij
uitgenodigd om naar elkaar en naar de heilige Geest te luisteren om te onderscheiden
wat de heilige Geest heden ten dage aan de Kerk zegt.”

Gedurende dit synodaal proces viert de Kerk het liturgisch seizoen van de
Veertigdagentijd. Dit seizoen biedt ons geestelijk voedsel voor de synodale weg. De
rituelen en religieuze gebruiken zoals gebed, vasten en aalmoezen geven helpen ons
binnen te treden in en te mediteren op het lijden en de kruisiging van Jezus: Christus die
gekruisigd wordt in de hedendaagse zwakken en kwetsbaren, en de roeping van de Kerk
om zich te richten op het ‘gekruisigd volk’ met de geest en het hart van Jezus Christus.

We zijn ervan overtuigd dat “... het besluit om ‘samen op weg te gaan’ een profetisch
teken is voor de menselijke familie die nood heeft aan een gemeenschappelijk project, dat
in staat is het welzijn van alle mensen na te streven. Een Kerk die, trouw aan wat ze
verkondigt, in staat is tot gemeenschap en broederlijkheid, participatie en solidariteit, die
zich naast de armen en kleinsten kan plaatsen en hen haar eigen stem geven.”
(Voorbereidend Document, 9). De armen zijn het gekruisigd volk van vandaag die met
ons op weg zijn.

Op deze synodale weg is de kruisweg een geschenk aan de Kerk. Mediterend op de
laatste tocht van Jezus naar Kalvarie, herinneren de staties ons eraan dat de tocht van
Jezus de tocht van de Kerk is. Vandaar dat wij van Jezus kunnen leren wat wij te
verwachten hebben en de genade ontvangen om antwoord te geven op de noden van
onze broeders en zusters.

Laat ons daarom bidden voor de genade om ons te kunnen identificeren met de
gekruisigde Christus in de mensen die op de weg vergeten, verwaarloosd of genegeerd
zijn. Laat ons bidden voor de kracht om te kunnen stoppen of langzamer te gaan en
aandacht te hebben voor hun noden, en met hen op weg te gaan. Laat ons bidden dat de
heilige Geest deze viering van de kruisweg mag leiden.

Inleiding

OPENINGSLIED: MET DE BOOM DES LEVENS (COM.:
IGNACE DE SUTTER; TEKST: WILLEM BARNARD)
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Leider: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
Volk: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt
verlost.

Lezer: “Pilatus besliste, dat gebeuren zou wat zij eisten;
hij liet de man die zij opvorderden los ... maar Jezus
leverde hij over aan hun willekeur.” (Lucas 23,24-25)

Leider: “... niemand [mag] ... uitgesloten worden om zijn
standpunt en ervaringen te delen, voor zover hij de Kerk
wil helpen in haar synodale zoektocht naar wat goed en
waar is. Dit geldt vooral voor de meest kwetsbare en
gemarginaliseerde mensen.” (Vademecum, 2.1)

Volk: Wij zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis.
Wij behoren tot één mensenfamilie. Op deze synodale
zoektocht, laat ons niemand vanwege hun fysiek,
psychologisch, religieus, etnisch of cultureel anders-zijn
veroordelen tot de zijlijn van de zoektocht. Laat ons niet
onze handen verschonen van de abnormale en
afwijkende leden van de mensenfamilie.

Leider: Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de ..
Leider: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
Volk: God, wees ons zondaars genadig.

 EERSTE STATIE: JEZUS WORDT TER DOOD VEROORDEELD
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Leider: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
Volk: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Lezer: “Daarop liet hij omwille van hen Barabbas vrij, maar Jezus liet hij geselen
en gaf Hem over om gekruisigd te worden.” (Matteüs 27,26).

Leider: “Geconfronteerd met het verontrustende vooruitzicht van het kruis,
vertrekken sommige leerlingen, en de gemoedsgesteldheid van de menigte slaat
om. De gemene valstrik die verdeeldheid zaait en het gemeenschappelijke op weg
gaan verhindert, komt tot uiting in religieuze strengheid, in het opleggen van een
moraal die veeleisender is dan die van Jezus, en in de verleiding van een
wereldse politieke wijsheid die beweert doeltreffender te zijn dan de
onderscheiding van de geesten.” (Voorbereidend Document, 21)

Volk: We zijn geroepen het kruis van Jezus Christus op ons te nemen op deze
synodale zoektocht. Het is onze verantwoordelijkheid om samen op weg te gaan
als volk van God – mannen, vrouwen, kinderen, religieuze zusters en broeders, de
clerus, bisschoppen. Het kruis opnemen betekent dat wij elkanders chaos,
verwarring, frustraties en teleurstellingen opnemen. Laat ons de synodale trein
enteren en de gekruisigde Christus vergezellen, die met ons meegaat op de
zoektocht.

Leider: Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de ..
Leider: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
Volk: God, wees ons zondaars genadig.

TWEEDE STATIE: JEZUS NEEMT HET KRUIS 
OP ZIJN SCHOUDERS
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DERDE STATIE: JEZUS VALT VOOR DE 
EERSTE KEER ONDER HET KRUIS

Leider: Wij aanbidden U, Christus, en wij
loven U.
Volk: Omdat Gij door uw heilig kruis de
wereld hebt verlost.

Lezer: “Toen een dienstmeisje hem bij het
schijnsel van het vuur zag zitten, zei ze, na
hem scherp opgenomen te hebben: ‘Die was
ook bij Hem.’ Maar hij ontkende het
zeggende: ‘Vrouw, ik ken Hem niet.’” (Lucas
22,56-57)

Leider: “Zoals op elke reis moeten we ons
bewust zijn van de mogelijke valkuilen die
onze vooruitgang tijdens dit synodale proces
kunnen belemmeren.” (Vademecum, 2.4)

Volk: Wanneer wij samen op weg gaan,
kunnen wij soms bezwijken onder het
gewicht van onze gedeelde
verantwoordelijkheden. Wanneer wij
bezwijken, laat ons dan de gezamenlijke
missie niet in de steek laten. Laat ons niet
hard oordelen over zij die vallen, of hen de
schuld geven. Laat ons de zwakken en
kwetsbaren die vallen, niet verwaarlozen of
negeren. Christus is ook bezweken onder het
gewicht van zijn eigen missionair kruis, maar
Hij stond weer op en vervolgde zijn tocht.

Leider: Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan
de ..
Leider: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U
over ons.
Volk: God, wees ons zondaars genadig.
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Leider: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
Volk: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Lezer: “[B]ij Jezus’ kruis [stond] zijn moeder ... Toen Jezus zijn moeder zag en
naast haar de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot zijn moeder: ‘Vrouw, zie daar uw
zoon.’ Vervolgens zei Hij tot de leerling: ‘Zie daar uw moeder.’” (Johannes
19,25-27)

Leider: “Moge de Heilige Maagd Maria, de Koningin van de apostelen en
Moeder van de Kerk, voor ons ten beste spreken als wij samen de weg gaan die
God ons wijst. Mogen haar moederlijke zorg en voorspraak ons begeleiden,
zoals in de bovenzaal van Pinksteren, bij het opbouwen van onze gemeenschap
met elkaar en bij het volbrengen van onze zending in de wereld. Met haar
zeggen we als volk van God: Laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt (Lc
1,38).” (Vademecum, 5.3).

Volk: Maria is de Moeder van de Kerk. Temidden van kerkelijke crises laat zij
haar zonen en dochters niet in de steek, verwaasloost of negeert hen niet.
Trouw vergezelt zij ons op de zoektocht en deelt in onze pijn en lijden. In
navolging van haar voorbeeld zal de Kerk haar zonen en dochters nooit in de
steek laten. Zij moet gaan daar waar zij de meest ondraaglijke pijn ervaren – in
gebroken relaties, disfunctionele gezinnen, en in armoede. Wij moeten moeder
zijn voor allen op de zoektocht.

Leider: Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de ..
Leider: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
Volk: God, wees ons zondaars genadig.

VIERDE STATIE: JEZUS ONTMOET ZIJN MOEDER MARIA
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Leider: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
Volk: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Lezer: “Toen zij Hem wegvoerden, hielden zij een zekere Simon aan, een man uit
Cyrene, die van het veld kwam: hem belaadden ze met het kruis om achter Jezus
aan te dragen.” (Lucas 23,26).

Leider: “Wij worden voortdurend uitgedaagd om als volk van God de pijn van
onze broeders en zusters die fysiek en mentaal gekwetst werden, op ons te
nemen. Al te lang heeft de Kerk onvoldoende geluisterd naar de schreeuw van de
slachtoffers.” (Voorbereidend Document, 6)

Volk: Jezus Christus is hoofd van het lichaam van Christus. Als hoofd leert Hij ons
om gastvrij te zijn voor vreemdelingen wiens gaven en aanwezigheid ons kunnen
helpen het kruis te dragen. Op deze zoektocht ontmoeten wij hedendaagse
Simons van Cyrene, vreemdelingen met een andere sociale status, religieuze
overtuigingen, etniciteit, gender, seksuele oriëntatie, en intellectueel vermogen.
Laat ons gastvrij zijn voor alle welkome vreemdelingen.

Leider: Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de ..
Leider: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
Volk: God, wees ons zondaars genadig.

VIJFDE STATIE: SIMON VAN CYRENE 
HELPT HET KRUIS TE DRAGEN
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Leider: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
Volk: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Lezer: “Zes dagen voor Pasen kwam Jezus te Betanië ... Men
gaf daar ter ere van Hem een maaltijd. ... Maria nu nam een
pond nardusbalsem, echte en heel kostbare, zalfde daarmee
Jezus’ voeten en droogde ze met haar haren af.” (Johannes
12,1-3b)

Leider: “De vergadering van het volk van God bestaat niet
enkel uit mannen (Exodus 24,7-8), maar ook uit vrouwen
(Jozua 8,33.35) en kinderen en zelfs vreemdelingen. Het volk
is de partner die door de Heer bijeengeroepen wordt telkens
wanneer Hij zijn verbond vernieuwt.” (Synodaliteit in het leven
en de zending van de Kerk, 2018; 13)

Volk: Veronica eert Jezus Christus door zijn verwond en
verachtelijk gezicht aan te raken. Ondanks zijn verwond en
bloedend gezicht acht zij het waardig om het aan te raken.
Wie zijn tegenwoordig de verwonde en onaantrekkelijke
gezichten waartoe Veronica ons aanspoort om die aan te
raken? Is het van een huilend kind, van een mishandelde
vrouw verminkt door een bijtend zuur, de gezichten van
degenen met een fysieke beperking, het slappe en
verrimpelde huid van oude mannen en vrouwen, of het gezicht
van een tiener die niet waardig genoeg is bevonden voor de
voorkant van een modeblad?

Leider: Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de ..
Leider: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
Volk: God, wees ons zondaars genadig.

ZESDE STATIE: VERONICA DROOGT HET GEZICHT VAN JEZUS AF
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ZEVENDE STATIE: JEZUS VALT 
VOOR DE TWEEDE KEER

Leider: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven
U.
Volk: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld
hebt verlost.

Lezer: “Bij zijn aankomst bevond Jezus dat hij
al vier dagen in het graf lag. ... Jezus begon te
wenen.” (Johannes 11, 17.35)

Leider: “De kerkelijke context wordt ook
gekenmerkt door het lijden van minderjarigen en
kwetsbare personen als gevolg van seksueel
misbruik ... De coronapandemie heeft de
bestaande ongelijkheden doen exploderen. ...
deze wereldwijde crisis [heeft] ons gevoel doen
herleven dat we allemaal in hetzelfde schuitje
zitten en dat de problemen van één iemand ook
de problemen van ons allemaal zijn.”
(Vademecum, 1.1).

Volk: Wanneer leden van de mensenfamilie
bezwijken onder het gewicht van de effecten
van klimaatverandering, erbarmelijke sociaal-
economische toestanden, natuurrampen,
interne politieke conflicten, oorlog,
volkerenmoord, en religieuze discriminatie,
bezwijken wij met hen. Wij behoren tot één
mensenfamilie, samen onderweg, met God als
moeder en vader van deze familie. Laat ons
bezwijken en lijden met de gevallenen. Samen
bezwijken geeft hen de kracht om op te staan
en de zoektocht voort te zetten.

Leider: Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan
de..
Leider: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U
over ons.
Volk: God, wees ons zondaars genadig.
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Leider: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
Volk: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Lezer: “Een grote volksmenigte volgde Hem, ook vrouwen die zich op
de borst sloegen en over Hem weeklaagden. Jezus keerde zich tot hen
en sprak: ‘Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent
over uzelf en over uw kinderen.’” (Lucas 23,27-28).

Leider: “Paus Franciscus omschrijft de twee onderling verbonden
doelen van dit luisterproces als volgt: Luisteren naar God, totdat wij
met Hem de roep van zijn volk kunnen horen; luisteren naar zijn volk
totdat wij in harmonie zijn met de wil waartoe God ons roept.”
(Vademecum, 2.2)

Volk: Wij voelen de diepe emotionele pijn van moeders. Zij dragen de
last van de dood van een kind, een drugsverslaafd kind, het vertrek
van haar kinderen uit huis, het misbruik van haar kinderen, of de
terminale ziekte van een kind. Op deze zoektocht verenigen wij ons
met de hedendaagse vrouwen van Jeruzalem door te wenen met en
voor hun kinderen. Wij vergezellen hen in solidariteit en hoop.

Leider: Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de ..
Leider: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
Volk: God, wees ons zondaars genadig.

ACHTSTE STATIE: JEZUS TROOST DE WENENDE VROUWEN
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Leider: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
Volk: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Lezer: “Hij ging nu naar buiten en begaf zich volgens zijn gewoonte naar de
Olijfberg. ... Hij verwijderde zich van hen, ging ongeveer een steenworp verder,
wierp zich op de knieën en bad: ‘Vader, als Gij wilt, laat dan deze beker Mij
voorbijgaan.’ ... Aan doodsangst ten prooi bad Hij met nog meer aandrang. Zijn
zweet werd tot dikke druppels bloed, die op de grond neervielen.” (Lucas 22,39-
44)

Leider: “Waarom het kruis? Omdat Jezus het kwaad, de vuiligheid, de zonde van
de wereld waaronder ook de zonde van ons allemaal, op zich neemt en Hij zuivert
het; Hij zuivert het met zijn bloed, met de barmhartigheid en de liefde van God.”
(Paus Franciscus, De Kerk van Barmhartigheid).

Volk: Op de synodale zoektocht bezwijken wij onder het gewicht van ons kruis.
Als wij het kruis dragen, dragen wij het kwaad, de vuiligheid en de zondigheid van
de wereld. Wij bezwijken onder het gewicht van de respectloze en gevoelloze
manier van spreken tot elkaar, of de veroordelende en ongevoelige manier van
luisteren. Op deze zoektocht bezwijkt de Kerk onder het gewicht van clericalisme,
autoritarisme, individualisme of narcisisme. Soms is het kruis te zwaar om te
dragen.

Leider: Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de ..
Leider: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
Volk: God, wees ons zondaars genadig.

NEGENDE STATIE: JEZUS VALT VOOR DERDE KEER
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Leider: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
Volk: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt
verlost.

Lezer: “Nadat ze Hem gekruisigd hadden, verdeelden ze
zijn kleren onder elkaar door er om te dobbelen.”
(Matteüs 27,35).

Leider: “Laat vooroordelen en stereotypes los: we
kunnen gebukt gaan onder onze zwakheden en
zondigheid. De eerste stap in het luisteren is onze geest
en ons hart te bevrijden van vooroordelen en stereotypes
die ons op het verkeerde pad brengen, die ons leiden
naar onwetendheid en verdeeldheid.” (Vademecum, 2.3)

Volk: Waarvan zijn we bereid te worden beroofd op deze
synodale zoektocht? Jezus wordt beroofd van zijn
kleding en zijn menselijke waardigheid. Paulus wordt
beroofd van zijn religieuze en maatschappelijke status.
Petrus wordt beroofd van zijn trots. Waarvan ben ik
bereid beroofd te worden? Is het onze controlerende en
manipulerende neiging, voorrechtsposities, onze
attitudes van onoverwinnelijkheid of onmisbaarheid, of
een attitude van alwetendheid?

Leider: Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de ..
Leider: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
Volk: God, wees ons zondaars genadig.

TIENDE STATIE: JEZUS WORDT VAN ZIJN KLEREN BEROOFD
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Leider: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
Volk: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Lezer: “Nadat ze Hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door er om te dobbelen.”
(Matteüs 27,35).

Leider: “Hoe vaak heb ik als priester niet gemediteerd op deze passage uit het Evangelie. Toen later, op een
dag, men mij aan het kruis hing, voelde ik het volle gewicht van dat hout: de beschuldiging werd geuit in
woorden die hard waren als spijkers, de beklimming werd stijl, het lijden drukte mij terneer. Het meest
donkere moment was toen ik mijn naam geplakt zag buiten de rechtszaal: op dat moment realiseerde ik mij
dat ik een onschuldige man was die gedwongen werd zijn onschuld te bewijzen. Ik hing aan het kruis tien
jaren lang: mijn kruisweg was bevolkt met dossiers, verdenkingen, beschuldigingen, beledigingen. Elke keer
dat ik de rechtszaal betrad zocht ik het kruis op en ik hield mijn ogen erop gericht terwijl de wet mijn leven
onderzocht.

Voor een moment leidde schaamte mij tot de gedachte dat het beter zou zijn om het allemaal te beëindigen.
Maar toen besloot ik om de priester te blijven die ik altijd was. Ik heb nooit eraan gedacht om mijn kruis te
verminderen, zelfs toen de wet dat toeliet. Ik verkoos om mezelf te onderwerpen aan een regulier proces: ik
was het aan mezelf verplicht, en aan de jonge mannen die ik had onderricht tijdens de jaren aan het
seminarie, en aan hun families. Toen ik mijn Kalvarie beklom ontmoette ik hen langs de weg: zij werden mijn
Cyreneanen, zij droegen het gewicht van het kruis met mij, zij droogden mijn vele tranen. Samen met mij
baden velen van hen voor de jonge man die mij had beschuldigd: zij zijn nooit gestopt. Op de dag dat ik
volledig werd vrijgesproken merkte ik dat ik gelukkiger was dan tien jaren geleden: ik ervoer uit de eerste
hand God die werkzaam was in mijn leven. Hangend aan het kruis ontdekte ik de betekenis van mijn
priesterschap.” (Meditatie van een priester die was beschuldigd en later vrijgesproken tijdens de kruisweg
geleid door paus Franciscus op 10 april 2020, Goede Vrijdag).

Volk: De armen zijn degenen die genageld of vastgepind zijn door hulpbehoevendheid, armoede,
gevangenschap, honger, dakloosheid en onrecht. Op de zoektocht van het leven, worden zij voor onze ogen
genageld aan het kruis, maar wij knijpen de ogen dicht. Zijn wij bereid samen met de armen genageld te
worden, dat is in solidariteit met hen te zijn? Het is onvoldoende om slechts voor hen te bidden. Ook zij zijn
op de zoektocht met ons. Zij hebben onze handen, voeten en stem nodig.

Leider: Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de ..
Leider: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
Volk: God, wees ons zondaars genadig.

ELFDE STATIE: JEZUS WORDT AAN HET KRUIS GENAGELD
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TWAALFDE STATIE: JEZUS STERFT AAN HET KRUIS

Leider: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
Volk: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt
verlost.

Lezer: “Het was nu omtrent het zesde uur; er viel
duisternis over heel de streek tot aan het negende
uur toe, doordat de zon geen licht meer gaf. Het
voorhangsel van de tempel scheurde middendoor.
Toen riep Jezus met luider stem: ‘Vader, in uw
handen beveel Ik mijn geest.’ Nadat Hij dit gezegd
had, gaf Hij de geest.” (Lucas 23,44-46)

Leider: “Pater, zij vragen zich af waarom ik niet huil
bij de uitvaart van mijn zoon. Sommigen
vermoeden dat ik nog steeds in ontkenning verkeer.
Anderen vragen zich af of ik werkelijk bedroefd ben.
Terwijl anderen denken dat ik kil en afstandelijk
ben. Eerlijkgezegd, pater, sinds ik zijn dood vernam
heb ik mezelf geledigd van elke traan, niets is er
meer over. Ik ben een miljoen keer gestorven. Ik
ben aan de bodem van de afgrond, met nergens
meer te gaan. Het kan me niet schelen wat mensen
zeggen. Staat u mij toe dat ik blijf in mijn eigen
dood.” (Getuigenis van een moeder wiens
eerstgeboren zoon was omgekomen in een
vliegtuigongeluk).

Volk: Zo veel mensen sterven op deze synodale
zoektocht. Ben ik bereid met hen te sterven door te
pleiten voor rechtvaardigheid, billijkheid, en vrede?
Ben ik bereid te sterven in het verdedigen van de
rechten van de ongeborenen, degenen in de
dodencel, de daklozen, of zij die fysiek en
emotioneel mishandeld zijn? Ben ik bereid om de
afgrond in te gaan om met hen te zijn?

Leider: Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de ..
Leider: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over
ons.
Volk: God, wees ons zondaars genadig.
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Leider: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
Volk: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Lezer: “[Jozef van Arimatea] kocht een lijnwaad, nam Hem af van het kruis en
wikkelde Hem in het lijnwaad.” (Marcus 15,46).

Leider: “Heer Jezus, jouw lichaam, misvormd door zulk een groot kwaad, is nu
gewikkeld in een lijnwaad en toevertrouwd aan de kale aarde: hier is de nieuwe
schepping. Aan jouw Vader vertrouwen wij de Kerk toe, geboren uit jouw
doorboorde zijde, dat zij het nooit opgeeft in het aangezicht van mislukking en
schijn, maar volhardt in het brengen van de vreugdevolle boodschap van onze
verlossing aan allen.” (Kruisweg, Goede Vrijdag 10 april 2020, paus Franciscus).

Volk: Op de synodale zoektocht betreden wij het dal van de schaduw des doods.
Geloven wij echt dat duisternis kan leiden naar licht, of dat toestanden van
duisternis geen permanentie bezitten? Hoewel Jezus een wrede dood stierf, had Hij
toch nog zijn trouwe metgezellen, die bereid waren schaamte en verlegenheid te
riskeren door zijn lichaam op te eisen. Wat zijn wij bereid te riskeren om de
weerlozen te beschermen, om te identificeren met de verstotenen, of de meest
verachtelijke of ongewenste personen in onze samenleving?

Leider: Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de ..
Leider: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
Volk: God, wees ons zondaars genadig.

 DERTIENDE STATIE: JEZUS WORDT 
VAN HET KRUIS AFGENOMEN
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Leider: Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
Volk: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Lezer: “Daarop legde hij Hem in een graf.” (Marcus 15,46)

Leider: “Geconfronteerd met zo’n verschrikkelijke
schending van haar waardigheid, wordt zij weggeduwd in
een plek van niet-zijn; zij ondergaat en verdraagt een
periode van acute machteloosheid. ... Wat er daarna
gebeurt is gehuld in duisternis ... Het moment tussen
sterven en verrijzen, een dubbele ontmoeting van
zelfontlediging tussen het goddelijke en het menselijke
voltrekt zich ... De transcendente God in wie zij haar
vertrouwen legt ... daalt neer en ontledigt zichzelf van alle
transcendentie ...” (Zr. Diane Jagdeo, O.P.)

Volk: De synodale zoektocht is bezaaid met vele
grafervaringen. Ze zijn donkere momenten voor
gemeenschappen waarin zich geen enkele bespeurde
oplossing voor crises bevindt. Het kan een verhit debat of
ruzie zijn, de openbaring van een misbruikverhaal, iemand
die weigert te praten met een andere persoon, of een groep
die weigert te luisteren naar het perspectief van een andere
groep. Het voelt aan alsof wij vastzitten in de modder. Het
lijkt wel het einde van de synodale zoektocht. Maar, wij
volharden in het geloof in de verrijzenis van Jezus.

Leider: Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de ..
Leider: Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
Volk: God, wees ons zondaars genadig.

VEERTIENDE STATIE: JEZUS WORDT IN HET GRAF GELEGD
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Wij staan voor U, Heilige Geest, in Uw naam komen
wij samen.

U die onze raadgever zijt, kom tot ons, sta ons bij,
woon in onze harten.

Leer ons wat we moeten doen, toon ons hoe we
samen op weg kunnen zijn.

Behoed ons ervoor, kwetsbaar en zondig als we zijn,
de richting kwijt te raken en verwarring te

veroorzaken.
Laat niet toe dat onwetendheid ons op het verkeerde

pad brengt.
Geef ons de gave van onderscheiding: dat we ons
laten leiden door wat waar en goed is zonder dat

vooroordelen onze daden beïnvloeden.
Breng ons tot eenheid in U: dat waarheid en

gerechtigheid ons tot gids zijn op de weg naar het
eeuwig leven.

Dit vragen wij U, Gij die werkt in alle tijden en alle
plaatsen, in gemeenschap met de Vader en de Zoon,

in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Gebed voor de Synode

SLOTLIED: GA UIT, VERKONDIG MIJN BOODSCHAP (MEL.:
BISSCHOP CLYDE HARVEY, BISDOM ST. GEORGE’S IN GRENADA)
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Dank aan
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