Ontmoetingskerk Laren
Goede Vrijdag 2 april 2021

Kruisweg
Een kruisweg gemaakt door beeldend kunstenaar Sjef Hutschemakers vormt de rode draad in deze
dienst. De lijdende Christus en zijn menselijke gezicht is een belangrijk thema in deze schilderijen van
Sjef Hutschemakers.
De beelden spreken boekdelen.
Stilte
B.: Onze hulp is in de naam van de Heer
A.: Schepper van hemel en aarde
Gezongen gebed:
Out of the deep, Adrian Snell
Inleiding op de kruisweg
Een kruisweg vertelt met beelden het verhaal van het lijden van Jezus.
Tegelijkertijd vertelt de kruisweg hoe steeds opnieuw mensen kunnen lijden.
Jezus heeft een menselijk gezicht.
Dat zie je, dat ervaar je als de kruisweg die Sjef Hutschemakers schilderde bekijkt en tot je door laat
dringen.
De beelden vertellen het verhaal van Jezus.
Met hem vertellen de beelden ook het verhaal van deze wereld.
Laten ze zien hoe ook ons verhaal kan zijn.

Beeld 1: Jezus in doodsnood

Wat staat me te wachten.
Welke beker moet ik drinken.
Is het de beker van de beproeving, de beker van eenzaamheid, de beker van angst.
Als ik, teruggeworpen op me zelf bang, ben. Wie staat me bij.
Laten jullie me niet alleen.
Blijven jullie met mij waken?
Zingen: Bleibet hier und wachet mit mir

Beeld 2: Judas verraadt Jezus

Ach Judas.
Hoe ver kun je komen.
Hoe kun je verdwalen en de weg kwijt zijn.
En zo’n kus…..
Hoe kan je het goede zo beschadigen
Hoe kom je zo ver
Muziek: Wees de gids van mijn hart ( instrumentaal)

Beeld 3: Petrus verloochent Jezus voor de derde maal

Ben ik een held als het er op aan komt.
Ben ik zo standvastig.
Heb ik het ook niet in me om de andere kant op te kijke
Om te zeggen: ik ken je niet.
Hoe kom je er bij?
Ach Petrus, sterke kerel, rots, zo werd je genoemd.
Hoe zwak kun je zijn.
Ach Petrus, je houd me een spiegel voor.
Want wat kan ik op je lijken
Zingen: Wees de gids van mijn hart ( gezongen)

Beeld 4: Jezus wordt gegeseld

Hoe is het als je klappen krijgt
Als het leven je slaat.
Als mensen je naar het leven staan.
…
Ik weet dat is.
Kijk maar, ik heb het zelf ervaren.
Dat mensen zeggen: ik wil je niet, weg met jou.
Ik weet wat het is
als alles en iedereen tegen je lijkt te zijn
Ik weet wat het is als het leven je slaat
Ik weet wat het is
Zingen: L 558: 1 en 8

Beeld 5: Jezus wordt bespot, de doornenkroon

Een Corona
Een kroon van doornen
Het kruis laat zich zien
Hoe lang is het geleden dat ze me toejuichten
Dat ze takken van de bomen haalden en naar me zwaaiden
Hoe lang is het geleden dat ze zongen: Hosanna voor de grote koning
O God, zie nu eens wat ze met me doen
Zal ik het kunnen verdragen?
Kunnen dragen?
L 558 instrumentaal

Beeld 6: Jezus draagt het kruis

Zingen: L 560: 1
Kun je zeggen dat het leven rechtvaardig is?
Dat als je goed doet goed ontmoet.
Dat kwaden gestraft worden.
Was het maar waar.
Waarom treft het kwaad goede mensen
Waarom mag zo iemand er niet zijn
Wat is dat toch met mensen, wat is dat toch met het leven
Dat het goede soms niet beloond, het kwade soms niet bestraft lijkt
Hoe dragen we, hoe verdragen we dat, die pijnlijke ongerijmdheid van het leven

Beeld 7: Jezus ontmoet wenende vrouwen en kinderen

L 560 instrumentaal
Wat je helpt als je het zwaar hebt?
Ik zit niet te wachten op mooie woorden.
Op opbeurende teksten
Maar dat iemand naar je kijkt
Je ziet, niet voorbij kijkt
Dat je zonder woorden voelt
Dat kind, die vrouw die geven echt om mij

Beeld 8: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen

Nou overkomt het me zelf
Ik heb altijd kunnen helpen
Ik zei altijd: dat doe ik wel even
Laat mij maar
Ik was zo sterk, zo hulpvaardig
Ik stond voor ieder die op mijn pad kwam klaar
Toegewijd, hulpvaardig
Maar nu, nu moet ik me zelf laten helpen
Me laten dragen
Een ander toelaten
Kan ik dat
Hoe zwak, hoe sterk moet je zijn om dat te kunnen

Beeld 9: Jezus wordt van zijn kleren beroofd

Alles kwijtraken
Alles afgepakt
Met lege handen
Met dat kleed doen die handen nog wel voorzichtig
Dat kunnen ze nog verkopen
Maar met mij?
Handen kunnen koesteren en verzorgen
Ze kunnen ook beulshanden worden
Zingen: L 560: 2

Beeld 10: Jezus wordt aan het kruis geslagen

L 577, 1 gespeeld, tekst in beeld, 2 gezongen

Beeld 11: Jezus in gesprek met de goede moordenaar

Een laatste woord kan vrede geven
Het is nooit te laat je hand op te houden
Nooit te laat om vergeving te vragen
Of te schenken
Nooit te laat liefde te schenken
Of te ontvangen
O liefde wees ons genadig
O liefde wees ons nabij
L 561: 1, 2 en 3

Beeld 12: Moeder Maria bij het kruis

Zoals Maria
Met haar ogen
Die alles zeggen
Is zo God?
Blijf mij nabij
Als ik de grens over ga
God, blijf mij nabij
Zingen: 561: 4 en 5

Beeld 13: Jezus geeft de geest

Zingen: L 590: 1, 2 en 3
Stilte
Wegdragen van de paaskaars

Beeld 14: Jezus wordt van het graf genomen

Mijn handen zullen behoedzaam zijn
Ze zullen je van het kruis afnemen
Ze zullen het kruis van je afnemen
Hoe pijnlijk sterven is
Er zijn handen
Dragende handen
Want niemand valt of hij valt in uw handen
De last is weggenomen
Vertrouw: die handen van Maria
Dat zijn Gods handen
De handen van eeuwige vrede

Beeld 15: Maria legt Jezus in het graf

Zingen: L 590: 4 en 5
Gebeden
Zingen:
Gij die de stomgeslagen mond verstaat
van alle stervelingen die wij zijn,
wij roepen U de naam toe van een mens,
Jezus, de zoon der mensen Uw geliefde.
Nooit sprak een mens als hij,
in hem verstonden wij uw bestaan
de zin van ons bestaan.
Hij is Uw woord geweest,
hij heeft volbracht alle gerechtigheid,
een mens voor allen.
Om zijnentwil zie ons dit uur bijeen.
Zie alle stervelingen van de wereld,
waar onze doden zijn, verkoold, verwaaid,
vragen wij U hebt Gij hen nog gezien?

Waarom genadeloos vernietigd worden,
de armsten van de wereld, uw geliefden;
waarom wij die met weinigen bezitten
wat allen toebehoort, uw woord niet doen,
geen wereld maken die in vrede is,
een nieuwe orde van gerechtigheid.
Gij die ons hebt gezegd wat leven is:
te doen wat goed is, recht, elkaar bevrijden.
Gij die dit woord ons ingegeven hebt,
een bron van kracht en moed en zeker weten,
Gij die het licht in ons geschapen hebt:
dat niet de duisternis ons overmeestert.
Dat niet het laatste woord is aan de dood,
Gij die tot hier ons vasthoudt in het leven,
Gij die ons afgestemd hebt op uw stem,
Gij die ons hebt geschapen naar U toe,
Gij die ons zocht, nog voor wij om U riepen,
Gij die gezegd hebt dat Gij ons zult vinden,
wij roepen U de naam toe van uw mens,
Israël, deze aarde uw geliefde.
Voorbeden
Als leven gekruisigd wordt
Bent u er dan
Als wij ons alleen voelen
Is er dan meer dan onze eenzaamheid
Als wij het leven niet goed kunnen verdragen
Hebben we dan iets aan uw beloftes?
Als wij uw stem niet horen
Hoe houden we het dan vol om te geloven
Als de zon nooit schijnt
Hoe zouden we dan verwarmd kunnen worden
Deelt u ons bestaan
Ook als wij het niet ervaren
Bent u aanwezig
Ook als wij daar niet veel van merken
Bent u God voor ons
Ook als wij ons ongelovig voelen
Zie deze wereld
En allen die daarop wonen
Geschapen om gelukkig te worden
Zie dit land
Met al die mensen overal vandaan
Met zijn ruimte
En met zijn onverdraagzaamheid

Zie dit dorp en deze stad
Met zijn mooie buitenkant
En met achter de voordeuren ook
Mensen met bange harten
Wij bidden
Om de warmte van de Zon
Ook als die voor ons mensen verduisterd is
Wij bidden om liefde
Ook als wij die niet voelen
Wij bidden om uw aanwezigheid
Ook als U lijkt te zwijgen in alle talen
Stil gebed
Blijf ons nabij
In onze tijd
Blijf ons nabij
In licht en donker
Blijf ons nabij
Is kracht en in gebrokenheid
Blijf ons nabij
In alles wat wij vieren
In al ons treuren en betreuren
Blijf ons nabij
In al ons winnen en verliezen
Blijf ons nabij
In leven en in sterven
Zingen: Ga mee met ons:
Stilte

