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De Kruisweg
In het kader van het Jaar van het Gebed (2014-2015) maakte het bisdom van Breda zeven korte
films, waarin zeven belangrijke gebeden en gebedsvormen worden voorgesteld. De films zijn
gemaakt tijdens de diocesane bedevaart naar Polen (18-25 oktober 2014) en worden gedurende
het Jaar van het Gebed geüpload op het YouTube-kanaal van het bisdom.
De zeven films over gebed zijn:
- Onze Vader
- Wees gegroet Maria
- Rozenkrans
- Getijdengebed
- Kruisweg
- Bidden met de Schrift
- Aanbidding

Ontmoeting en geloofsgesprek
Op de volgende pagina vind je een korte inleiding en gespreksvragen voor een geloofsgesprek bij
de film de Kruisweg.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Open met gebed
Welkom en introductie programma
Korte uitwisseling. Kent iedereen de Kruisweg? Bid je hem wel eens en wanneer?
Bekijk de film via https://youtu.be/MmPLZxaJvgc
Uitwisseling van eerste indrukken
Korte inleiding op de Kruisweg (zie hierna)
Geloofsgesprek aan de hand van de gespreksvragen (zie hierna)
Afronding met een terugblik op de uitwisseling
Gebed: bidden van de Kruisweg, eventueel in de kerk, lopend van statie naar statie
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De Kruisweg: inleiding
De Kruisweg is een verbeelding van het lijden van Jezus Christus in veertien momenten, de
zogenaamde veertien staties. Al vanaf het allereerste begin is er grote aandacht voor het lijden en
sterven van Jezus. Je ziet dit onder andere aan de uitgebreide verhandelingen hierover in de
verschillende Evangelies. In Jeruzalem, de stad waar Jezus zijn lijden moest ondergaan, ontstaat al
vroeg het gebruik om de weg te lopen die Jezus ook daadwerkelijk gegaan is. Op de verschillende
plaatsen op deze weg wordt halt gehouden (statie) en worden de verschillende momenten van het
lijden van Jezus overwogen, zoals zijn veroordeling door Pilatus, het verdelen van zijn kleren, de
kruisiging zelf en natuurlijk ook de kruisdood en de kruisafname met graflegging. Deze weg kan
in Jeruzalem nog steeds gelopen worden en heet de Via dolorosa, oftewel de Weg van het lijden.
In de loop van de tijd ontstaat het gebruik om de verschillende momenten van het lijden van
Jezus ook in de eigen kerk of eigen omgeving af te beelden. De eerste getuigenissen hierover
stammen al uit de 5e eeuw. Het gebruik om kruiswegstaties op te richten verbreidt zich overal. In
de 18e eeuw stelt Paus Clemens XII (paus van 1730 tot 1740) het aantal op veertien staties vast.
De eerste statie is de veroordeling door Pilatus. Bij de twaalfde statie sterft Jezus aan het kruis.
De veertiende en laatste statie is de graflegging.
Wie een Kruisweg bidt, treedt als het ware in de voetsporen van Jezus. Hij of zij overweegt
daarbij allereerst het lijden van Jezus zelf en ontdekt in de Kruisweg hoe groot de liefde van Jezus
voor de mensen is. In de verschillende staties van de Kruisweg kan een mens ook zijn eigen lijden
herkennen. Je mag geloven dat je eigen lijden in het lijden van Jezus is opgenomen. Dit kan
troost en kracht geven. De Kruisweg is geen doodlopende weg, maar een weg die naar het leven
leidt. Op enkele bedevaartsplaats, onder andere in Lourdes en in Kevelaer, wordt daarom nog
een vijftiende statie aan de Kruisweg toegevoegd, namelijk de verrijzenis van de Heer.
De Kruisweg kun je altijd en overal bidden. Vrijdag wordt als bijzonder dag aanbevolen. Je kunt
de Kruisweg bidden in een groep, of alleen, in een kerk, thuis of ergens buiten. Op Goede
Vrijdag wordt de Kruisweg in een heel veel kerken met vele gelovigen gebeden. Je kunt de
Kruisweg tegenkomen als schilderijen, reliëfs en beeldengroepen, maar ook in muziekvorm of als
gedicht. Van de twee laatste is de Veertien Stonden van Henk Andriesen een voorbeeld.
De film: gespreksvragen
Loop met elkaar kort de veertien staties van de Kruisweg door. Door welk van de veertien staties
word je het meeste geraakt? En waarom?
Het kruis is hét symbool van het christendom geworden. Paulus zegt over de gekruisigde
Christus: “voor de joden een aanstoot, voor de heidenen een dwaasheid, maar voor hen die
geroepen zijn, joden zowel als heidenen, is Hij Gods kracht en Gods wijsheid.” (1 Kor 1, 23-24)
Wat betekent de gekruisigde Christus voor jou?
Jezus navolgen betekent ook je kruis opnemen. Thomas a Kempis spreekt over de Kruisweg als
een koninklijke weg. Wat kritisch zegt hij: “Allen willen zich met de Heer verblijden, maar
weinigen willen met Hem lijden.” Hoe ga je om met je eigen lijden? Beleef je dat ook in relatie
met Jezus?
Literatuur ter verdieping
Website met veel afbeeldingen van kruiswegen: www.kruiswegstaties.nl
Website met teksten bij de verschillende staties: www.kruisweg.nl

