
De kruisweg van Barmhartigheid 
 

In deze kruisweg zijn de lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid verwerkt. 
Vergeef me dat sommige werken erin gewrongen zijn... 
 

I. Jezus wordt ter dood veroordeeld.  
 

Beledigingen vergeven 
 
Jezus wordt eerst van Pontius naar Pilatus 
gebracht. Als Jezus veroordeeld is kleden 
ze Hem met een mantel en een doornen-
kroon. Ze spotten en beschimpen Hem. 
Hij antwoordt niet, Hij vecht niet terug. 
Aan het kruis zegt Hij nog: "Vader,vergeef 
het hen." 
 
Hoe gaan wij om met beledigingen? 
 
Jezus onderging de beschimpingen in een 
stilzwijgen. In Jezus herkennen we de 
Vader. In Jezus zien we hoe groot 
barmhartigheid kan zijn. 
 

 

II. Jezus neemt het kruis op zijn schouders.   
 

De zondaars vermanen 
 
Jezus heeft in Zijn leven vele malen 
gezegd: "Ga heen en zondig niet meer." 
Nu moet Hij zelf het kruis dragen waaraan 
Hij geen schuld heeft. In Zijn gedachten 
draagt Hij het kruis voor ieder die 
gezondigd heeft. 
 
Durven wij het kruis op te nemen, de 
opdracht om te zeggen: "zondig niet 
meer"? Niet om hen te veroordelen maar 
uit bezorgdheid om hen? 
 
God stuurde vele profeten en uiteindelijk 
Jezus om ons de goede weg te wijzen. 
 

III. Jezus valt voor de 1ste keer onder het 
kruis.  

De hongerigen spijzen 
 
Jezus moet de weg gaan in de stad 
Jeruzalem. Smalle straatjes, heel oneffen.  
Jezus valt. 
 
Onze maatschappij is heel oneffen. Er is 
rijk en arm. In de smalle straatjes zijn er 
mensen die honger kennen, ook in onze 
eigen stad. In de sociale kruidenier wordt 
voeding gegeven. Ben jij solidair? 
 
Jezus zond niemand naar huis met honger. 
God gaf de aarde overvloed. Aan ons is het 
om te zorgen dat niemand naar huis moet 
met honger. 
 

 

IV. Jezus ontmoet zijn Moeder.  
 

De gevangenen bezoeken 
 
Hoe erg moet het zijn voor Maria om haar 
zoon zo te zien lijden? Het is haast 
onwezenlijk. Maar zou het nog niet veel 
onmenselijker geweest zijn mocht zij haar 
zoon niet meer willen zien? Hoe erg de 
confrontatie, ze getuigt van liefde. 
 
En wat doen wij als onze broer of zus, 
onze medemens gevangen zit? 
 
God is Barmhartig. Hij bevrijdde het volk 
uit Egypte. Jezus geeft uitzicht op een 
liefde over de dood heen. 
 
 



 
 
 
 
 

V. Simon van Cyrene helpt het kruis 
dragen. 
 

In moeilijkheden goede raad geven 
 
Simon, een man die van zijn werk kwam 
werd verplicht om Jezus te helpen dragen 
met het kruis. Die man deed er alles aan 
om te helpen. Waarschijnlijk viel hij ook 
mee onder het kruis. 
 
Goede raad geef je niet vanuit de hoogte. 
Je gaat mee op weg en riskeert om het 
ook moeilijk te hebben. 
 
Jezus helpt ons kruis te dragen. Zijn goede 
raad is simpel en zo mooi: "Heb God lief 
en je naaste als jezelf". 
 

 

VI. Veronica droogt het aangezicht van 
Jezus af.  

De zieken verzorgen 
 
Veronica is het beeld van de vrouw die 
medelijden toont met de Heer. Hoe graag 
hadden wij niet Hem willen troosten en 
bijstaan?  
 
En als we nu in een ziek medemens de 
Heer mogen herkennen?  
 
Jezus genas vele zieken. De mensen 
brachten ze tot bij Hem. God roept ook 
vandaag ons op om voor onze zieken te 
zorgen. 
 
 
 

 
 
 
 
 

VII. Jezus valt voor de 2de keer.  
 

De onwetenden onderrichten 
 
De weg is lastig. Jezus valt voor de tweede 
keer. Het kost moeite en pijn om weer op 
te staan. 
 
Iemand op weg zetten en iets bijleren is 
ook niet zonder vallen en opstaan. In onze 
stad zijn er spijtig genoeg nog mensen die 
niet kunnen lezen of schrijven, ook 
mensen van bij ons. 
 
Jezus' onderricht is er één van zelf 
neerdalen om de andere op te heffen uit 
zijn ellende en zo ook uit zijn 
onwetendheid. 
 

 

VIII. Jezus troost de wenende vrouwen.   
 

De bedroefden troosten 
 
Jezus komt onder weg de vrouwen van 
Jeruzalem tegen. Hij zegt hen niet te 
wenen voor Hem. Hij troost die vrouwen. 
 
En wie troost de mannen en vrouwen in 
onze buurt? 
 
Troosten is meer dan de tranen vegen. Het 
is erbij gaan zitten, meemaken. Zo kwam 
God naar beneden bij het joodse volk, 
want Hij had hun smeken gehoord, hun 
ellende gezien. Zo daalde Jezus van de 
berg toen zijn leerlingen op het meer in de 
storm zaten. 
 



 
 
 
 
 

IX. Jezus valt voor de 3de keer.  
 

De vreemdelingen herbergen 
 
Jezus valt en kan nog met moeite recht. 
De lijdensweg duurt al lang, te lang. Hij is 
uitgeput en kan niet meer. 
 
Mensen kloppen bij ons aan na een lange 
tocht. Vreemdelingen zoeken bij ons een 
onderkomen.  
 
Jezus werd geboren en gelegd in een 
voederbak. Voor Hem was er geen plaats... 
Jezus zelf hielp de vreemden: de 
honderdman, de Samaritaanse vrouw, de 
Syro-Fenische vrouw. Hij zag in ieder de 
mens. 
 

 

X. Jezus wordt van zijn klederen beroofd.   
 

De naakten kleden 
 
Jezus wordt van zijn kleren beroofd. Zijn 
onderhemd is uit één stuk en daarom 
dobbelen de soldaten erom. Jezus wordt 
ontdaan van alle waardigheid. 
 
Ik zie ze: de mensen met zomerschoentjes 
in de winter, of sandalen... en met een 
oude jas. Armoede leeft ook onder ons. 
 
In het oude testament is een wijsheid om 
iemand die zijn mantel gegeven heeft als 
onderpand het dezelfde avond terug moet 
krijgen, want hij heeft niets anders. 
 

 

 
 
 
 
 

XI. Jezus wordt aan het kruis genageld.  
 

De dorstigen laven 
 
Even later zei Hij: "ik heb dorst". 
Hij was al water en bloed verloren. Voor 
gelovige mensen werd dit symbolisch 
gezien een bron om van te leven. 
 
Ook vandaag komen mensen drinkwater 
te kort. Dichterbij is de bijkomende 
factuur van de waterleiding een grote 
opdoffer... Zijn wij solidair? 
 
Wij dorsten vaak naar levend water. Jezus 
zegt tegen de Samaritaanse vrouw dat Hij 
levend water is.  
 
 

 

XII. Jezus sterft aan het kruis.  
 
Voor de levenden en overledenen bidden 

 
Jezus geeft zijn leven. Laten we even 
stilstaan bij zoveel liefde en tegelijk zoveel 
onrecht. 
 
 
We mogen ook stilstaan bij het leed van 
andere mensen en voor hen bidden. 
 
 
Jezus bad dikwijls in zijn leven. Hij leefde 
verbonden met zijn Vader, en in zijn 
bidden met de mensen.  
 
 

 



 
 
 
 
 

XIII. Jezus wordt van het kruis afgenomen.  
 

Het onrecht geduldig lijden 
 
Zijn geliefden vragen om Hem van het 
kruis te mogen nemen. Ze willen 
vermijden dat Hij nog langer ten toon 
wordt gesteld. Meer onrecht zouden ze 
moeilijk aankunnen. 
 
Het is een gave om niet in opstand te 
komen en nog te vragen om een gunst.  
Het is een gave geduldig om te gaan met 
moeilijkheden. 
 
Jezus predikt een revolutie van bekering 
met onder andere een meeleven en lijden 
met de mens in nood. Geen revolutie met 
geweld. 

 
 
 

 
 
 
 
 

XIV. Jezus wordt in het graf gelegd.  
 

De doden begraven 
 
Jezus wordt in het graf gelegd door 
toedoen van Jozef van Arimathea. 
Met liefde werd Hij erin gelegd. 
 
 
Welke eerbied hebben wij vandaag voor 
onze doden? Geven wij aandacht genoeg 
aan de treurende families? Helpen wij een 
waardig afscheid te nemen? 
 
 
Jezus had verdriet om zijn vriend Lazarus. 
Jezus gaf ook nieuw leven. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Wil je dit blaadje terug leggen om zo ter beschikking te houden voor 
wie na u komt. 
 
 
 
 
Een kruisweg voor in de kerk van Sint Salvator. 


