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Kruisweg op weg naar Pasen
is een speciale uitgave van de

Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland
omdat er in de Stille Week en met Pasen dit jaar

geen kerkdiensten zijn
in verband met de corona-virus maatregelen

25 maart 2020

Onze dank gaat uit naar de kunstenaar Jouk Boon
die belangeloos zijn werken voor deze uitgave ter beschikking stelde,

en naar de vrijwilligers voor hun hulp bij de tot standkoming van deze uitgave.
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Verantwoording

Op  maandag  23  maart  2020 
werden  de  maatregelen  in 

verband  met  de  uitbraak  van  de 
coronavirus  aangescherpt.  Dat 
betekende  ook  dat  er  tot  en  met 
Pinksteren  geen  diensten  meer 
mogen  worden  gehouden.    Met
een  rees  de  vraag  hoe  gaan  we 
dan  in  dit  uitzonderlijke  jaar  het 
sterven  en  de  opstanding  van 
Christus  gedenken?

Ds. Willem Boon was al van 
plan de kruisweg van kunst-
schilder Jouk Boon in de vie-
ring van Goede Vrijdag in 
Nijmegen te vertonen. Zo ont-
stond vrij snel het idee om deze 
afbeeldingen te voorzien van 
meditaties.

Eerst wilden we deze medita-
ties in de Stille week dagelijks 
aan onze leden mailen. Maar 
dan zouden we maar een deel 

van de gemeente bereiken, be-
seften we. Zo besloten we op 
maandag 23 maart ’s avonds 
tot het laten drukken van dit 
boekje dat u nu in handen hebt.
Van veel leden hebben we nog 
geen e-mailadres. Het voordeel 
van een boekje is dat we daar-
mee alle leden bereiken ook 
wie geen gebruik maken van 
internet.

25 maart 2020

Kruisweg  op  weg  naar  Pasen

De  klassieke  kruisweg  kent  1 4  staties.  Waarna  met  Pasen  het 
feest  van  de  opstanding  volgt.

Zondag 5 april Palmzondag
• Statie 1 Jezus wordt ter dood veroordeeld
• Statie 2 Jezus draagt het kruis

Maandag  6  april
• Statie 3 Jezus valt voor de 1e keer
• Statie 4 Jezus ontmoet Maria

Dinsdag  7  april
• Statie 5 Jezus wordt geholpen bij het dragen van het kruis
• Statie  6 Een vrouw droogt het zweet van het gezicht van Jezus

Woensdag  8  april
• Statie 7 Jezus valt voor de 2e keer
• Statie 8 Jezus troost een huilende vrouw

Donderdag  9  april   Witte  Donderdag
• Statie   9 Jezus valt voor de 3e keer
• Statie 10 Jezus wordt van zijn kleren beroofd

Vrijdag  1 0  april   Goede  Vrijdag
• Statie 11 Jezus wordt aan het kruis geslagen
• Statie 12 Jezus sterft aan het kruis

Zaterdag  1 1   april   Stille  Zaterdag 
• Statie 13 Jezus lichaam wordt van het kruis gehaald
• Statie 14 Jezus wordt in het graf gelegd

Zondag  1 2  april   Pasen
• Jezus staat op uit de dood

Dit  boekje  wil   u   meenemen 
door  de  Stille  week  vanaf 

zondag  Palmpasen  tot  en  met 
Pasen.  Daarbij   volgen  we  de 
weg  die  Jezus  is  gegaan.

Het is geen gemakkelijke 
weg; een weg van lijden en 
medelijden. Een weg die ons 
confronteert met de zwaarte 
van het lijden en met de 
vreugde van de opstanding. 
Het is God zelf die in zijn 
Zoon deze weg gaat. Wij 
staan langs die weg.

We hopen dat u deze dagen 
de gelegenheid vindt om 
deze weg mee te gaan aan 
de hand van deze medita-
ties. Er zijn twee meditaties 
per dag. U kunt ze achter 
elkaar lezen of op twee 
momenten van de dag.
Zo gaan we deze week, in 
gedachten met elkaar ver-
bonden, de weg naar Pasen.
Een Goede Week en een geze-
gend Pasen gewenst,

ds. Willem Boon
en

ds. Susanne Freytag
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E
en  kruisweg  is  een 
serie  van  veertien 
staties  die  de  lijdens
weg  van  Christus  in 

beeld  brengen.

De oorsprong van de kruisweg 
ligt in Jeruzalem. De kruisweg, 
de Via Dolorosa, was sinds de 
dagen van keizer Constantijn 
een reisdoel van vele pelgrims. 
De pelgrims wilden de weg 
gaan die Jezus op zijn laatste 
levensdag heeft afgelegd. Ove-
rigens werd die straat pas in 

de 16e eeuw Via Dolorosa, la-
tijn voor lijdensweg, genoemd. 
Het gaat om de weg die Jezus 
na zijn veroordeling door Ponti-
us Pilatus ging naar de plaats 
van zijn executie op Golgotha.

Het waren de Franciscanen die 
zich inzetten voor het oprich-
ten van kruiswegen elders. Een 
kruisweg bestond uit afbeeldin-
gen van Jezus lijdensweg. Hier-
mee maakten zij het mogelijk 
dat gelovigen dichter bij huis 
de kruisweg biddend konden 
langsgaan. Paus Benedictus XIII 
bepaalde in 1726 dat iemand 
die een kruisweg langs ging 
dezelfde aflaten ontving als ie-
mand die in Jeruzalem de Via 
Dolorosa bezocht. Rond 1740 
werd ook het aantal staties op 

veertien vastgelegd en werd de 
aanwezigheid van een kruis-
weg verplicht gesteld in alle 
rooms-katholieke kerken.

De kruisweg is dus in de kern 
een minipelgrimage. U kent ze 
misschien die kruiswegen in 
de open lucht langs een pad 
naar een klooster of kapel. Vaak 
gaat zo een kruisweg gepaard 
met een hele klim langs trappen 
of een steile heuvel op. Een 
kruisweg in een kerkgebouw 
daarentegen gaat met minder 

inspanning ge-
paard. Daar lig-
gen de halte- 
plaatsen naast 
elkaar.

Een kruisweg 
lijkt misschien 
wel exclusief 
rooms-katho-
liek maar wat 
er in een kruis-

weg ter sprake komt kan men-
sen uit alle tradities aanspreken. 
De thema’s van de kruisweg 
hebben in de loop van de tijd 

veel kunstenaars geïnspireerd. 
Ook in onze tijd. In een kruis-
weg wordt altijd opnieuw het 
lijden van Jezus verbonden met 
het lijden van mensen in onze 
tijd. Met ons eigen lijden. Ons 
lijden wordt opgenomen in het 
lijden van God. En dat nu kan 
op een wonderbaarlijke manier 
weer troost schenken.

Oorspronkelijke bestaat een 
kruisweg uit veertien staties, 
waarbij de graflegging van Jezus 
traditioneel de veertiende en 
laatste statie was. In moderne 
kruiswegen wordt er vaak nog 
een vijftiende statie toegevoegd 
die de opstanding van Jezus 
Christus verbeeldt. Deze wordt 
ook wel de Paasstatie genoemd.

Een  Kruisweg?

Wat kan een kruisweg in 
deze tijd betekenen?

Wat  betekent  het  lijden  van 
Christus  voor  mij,  die  ik

zelf  lijdt.  Wat  betekent  het  lijden 
van  Christus  in  een  tijd  van 
crisis,  crisis  door  een  pandemie 
die  ons  overkomt,  waar  we  al
les  en  tegelijkertijd  niets  aan 
kunnen  doen.

Een kruisweg toont allereerst 
Jezus lijdensweg maar deze 
beelden staan ook symbool 
voor al ons menselijk lijden. 

In deze uitgave treft u een he-
dendaagse interpretatie van 
de kruisweg aan. In de spie-
gel van deze beelden kunnen 
we ons eigen lijden, onze ei-
gen verlangens en onze hoop 
in herkennen. Het is de weg 
door de diepte heen, de weg 
die het lijden niet ontkent die 
ons bij de verwondering en 
verbazing brengt over de op-
standing. Het leven is sterker 
dan de dood en het lijden.
Daarom gaan we deze dagen 
met Jezus mee van statie naar 
statie.
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Jouk  Boon
Modern kunstenaar, studerend aan de 
Kunstacademie in Genk.

Kritisch positief houdt Jouk zich al jaren bezig 
met het Christelijk geloof in onze samenleving. 
Hij is ervan overtuigd, dat dit geloof nog steeds 
een positieve waarde heeft in onze samen-
leving, maar waardeert niet de manier waar-
op het wordt vormgegeven.

Als militair heeft hij de ergste zaken meege-
maakt, die mensen zich kunnen voorstellen 
en hij kwam terug uit de oorlogsgebieden, waar 
hij heengezonden was, met vragen zoals, wat 
kan jullie geloof mij nu nog bieden?

Zijn antwoord vond hij in zijn cre-
ativiteit. Op duidelijke wijze geeft 
hij de boodschap van Jezus en de 
genade van God vorm in zijn 
schilderijen. “God spreekt tot ons 
in deze wereld. Hij is in ons lijden 
aanwezig.” Dat is voor hem geen 
theorie. In zijn dagelijks leven 
vecht hij met de gevolgen, die oor-
log en geweld in iemands leven 
achter laat.

God is in de natuur, bij aandacht 
die mensen voor elkaar hebben 
en op plaatsen, die wij voor Hem 
hebben vrijgesteld.  Hij vindt 
Hem in de kerk, in het avond-
maal, maar niet in een wettisch 
geloof of in onbarmhartige 

regels. God is liefdevol, en verwacht ons met 
open armen. Voor Jouk, zijn dit geen lege 
woorden, maar zekerheden.

Deze zekerheden heeft hij vorm gegeven in 
zijn kruisweg, waarvan U hier een afdruk ont-
vangt. Laat het op U inwerken.
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Kerken vergrijzen, men heeft 
naar eigen zeggen geen be-
hoefte meer aan een religieuze 
gemeenschap, de kerk als in-
stituut is het doodvonnis op-
gelegd.

Jouk Boon

Kruisweg hier en nu:

Het  gaat  in  deze  statie  om  het  oordelen  en  ver
oordelen.  Jezus  Christus  de  Zoon  van  God 

wordt  veroordeeld  tot  de  dood.  Het  oordeel   is  hier 
fel,  doorkruist  alles.  Wie  het  oordeel   uitspreekt 
zie  je  niet.  Het  komt  van  buiten.  De  macht,  de 
machtigen  blijven  buiten  schot.  Het  oordeel   breekt 
alles.  De  glasinloodramen  van  de  kerk  hangen 
aan  flarden.  De  kerk  zelf  is  bijna  niet  te  herken
nen.  Het  enige  wat  we  zien  is  het  kruis  met  de 
gekruisigde,  die  is  gevallen.  En  een  brandende 
kaars  rechts  onder  in  de  hoek.

De kunstenaar beeldt hier uit wat wij in onze 
tijd regelmatig ervaren dat de kerk veroordeeld 
wordt. Voor veel mensen heeft de kerk geen 

recht van bestaan, geen betekenis meer, is zij 
ten dode opgeschreven. De kerk wordt net als 
Christus belachelijk gemaakt en bespot. Zelfs 
het kaarsje dat nog wel brandt, brandt in vale 
kleuren.

Hoe oordelen we zelf over Christus, over de kerk?
Jezus heeft het oordeel op zich genomen, heeft 
zijn weg geaccepteerd. Dat dat een weg naar 
nieuw leven is, ook voor de kerk, dat zien en 
herkennen we nog niet. Het licht dat van bui-
ten de kerk naar binnen schijnt is het felle licht 
van het oordeel maar het kan tegelijkertijd ook 
een voorbode zijn van een ander licht. Het licht 
dat veel sterker is dan die brandende kaars.

1  Jezus  wordt  ter  dood  veroordeeld

Traditioneel:

Jezus  staat  lijdzaam  voor  Ponti
us  Pilatus.  Op  dat  moment 

staat  Jezus  tegenover  de  macht
hebbers  van  de  wereld.  Jezus  is 
onschuldig.
Pontius Pilatus is zich daar 
terdege van bewust. Hij wil zijn 
handen in onschuld wassen. 
Hij probeert Jezus zelfs vrij te 
krijgen. Maar onder de druk 
van de politieke opinie gaat hij 
Jezus toch tot de dood veroorde-
len. De soldaten zien kans om 
Jezus belachelijk te maken. Ze 
zetten hem een doornenkroon 
op en leggen hem een mantel om. 
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De overheid heeft als taak or-
de en veiligheid te waarbor-
gen, dit wordt hen veelal niet 
in dank afgenomen. Toch is dit 
een noodzakelijke taak, die de 
basis van een veilige samen-
leving vormt.

Jouk Boon

Kruisweg hier en nu:

De  ME  of  een  arrestatieteam  omringt  de  plaats 
om  de  orde  te  handhaven.  Als  iemand,  die  po

tentieel   gevaarlijk  is.  Maar  nu  moet  het  ook  goed 
verlopen.  Geen  wanorde  op  straat.  Daar  zorgen 
de  schilden  en  de  schermen  en  de  wapenstok  wel  voor.

Arrestaties van mensen soms volstrekt wille-
keurig vinden dagelijks plaats. Tegenstanders 
van regimes, die geen weerspraak kunnen 
dulden, zij slaan soms op deze manier van zich af.

De vraag staat overeind: De overheid heeft tot 
taak de rust en de orde te bewaren, maar zijn 
er ook momenten waarin deze zelfde overheid 
te ver kan gaan. Wanneer een overheid voor 

zichzelf en haar eigen belangen optreedt.
Met harde hand kan die overheid optreden, 
ook wanneer het om het eigen belang gaat. 
Dan wordt er geschoten in een protesterende 
of juichende menigte. Op de Dam in 1945, op 
het plein van de hemelse vrede in Beijing, in 
Caïro of Syrië.

Op het schilderij valt de volstrekte anonimi-
teit op van wat er gebeurt. De kunstenaar geeft 
weerspiegelende schilden weer en maskers, 
niemand mag herkend worden. De overheid 
wil de handen vrijhouden om later alles te ont-
kennen.

2  Jezus  draagt  het  kruis

Traditioneel:

Jezus  ontvangt  het  kruis  en 
wordt  afgebeeld  met  witte 

kleren,  heeft  een  aureool,  een 
licht  uitstralende  gloed  over  zijn 
hoofd.
Het bordje met de aanklacht is 
te zien: Jezus Nazareus, Rex Ju-
daerum. Jezus de Nazareeër, 
koning der Joden. Hij droeg het 
kruis, solidair met allen, die 
hun kruis door deze wereld 
moesten en moeten dragen.
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Wij willen het allemaal zelf 
kunnen doen, maar de druk 
wordt steeds zwaarder voor 
sommigen en zij hebben dan 
ook middelen nodig om dáárin 
gesteund te worden, want im-
mers is het voor velen, “God 
bestaat niet”, maar ik wel!

Jouk Boon

Kruisweg hier en nu:

Mensen  dragen  soms  een  zware  last  met  zich 
mee.  Dat  zijn  bij   voorbeeld  de  hoge  ver

wachtingen  die  op  ons  gelegd  worden  of  die  we 
onszelf  opleggen.  Vaak  zien  we  en  merken  we 
deze  last  niet  totdat  het  te  veel   wordt.  Ook  het 
verleden,  beelden,  herinneringen  en  kwetsuren 
uit  andere  tijden  kunnen  ons  blijvend  belasten. 
Dan  zijn  er  ook  nog  de  regels  en  maatregelen  die 
een  overheid  ons  kan  opleggen  die  voor  ons  een 
last  worden.

Wanneer komt een mens ten val? Wanneer de 
last voor een mens te veel wordt. De ene mens 
wordt ziek, langdurig ziek, de ander grijpt tot 
genotsmiddelen om zich staande te houden, 

om verlichting te ervaren. Maar de macht van 
een verslaving brengt die mens ten val.
De kunstenaar laat ons dit rauw en reëel zien. 
De arm met de gebalde vuist op tafel en de an-
dere hand met de naald die een shot zet. Je ziet 
de blauwe aderen waardoor dan een kortston-
dig gevoel van verlichting stroomt. Een ander 
wijdverspreid genotsmiddel het glaasje bier 
staat ook onder handbereik.

De kunstenaar verbeeldt hiermee de schreeuw 
van de eenzame ziel om hulp. Ik bezwijk on-
der de last. Het is niet meer te dragen. De mens 
zonder God is in zijn binnenste eenzaam, heeft 
alleen zich zelf. God bestaat niet maar ik wel, 
is dan de zucht.

3  Jezus  valt  voor  de  1e  keer

Traditioneel:

De  Bijbel   vertelt  dat  Jezus  zijn 
kruis  niet  kon  dragen.  Het 

kruis  is  te  zwaar  voor  hem.
Jezus valt voor de eerste maal 
onder het gewicht van het kruis.
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We zijn zo druk met onszelf 
bezig, dat we de mensen die 
we lief hebben vergeten te be-
zoeken. Vaak is een teken van 
leven genoeg om iemand uit 
de eenzaamheid te verlossen. 
Het geeft zoveel geluk voor hen 
die misschien al jaren niks meer 
van je hebben vernomen.

Jouk Boon

Kruisweg hier en nu:

Een  oude  vrouw  zit  voor  het  raam  en  kijkt  uit 
naar  het  komen  van  haar  geliefde  familielid. 

Zo  zat  mijn  oma  in  de  erker  van  haar  huisje  te 
wachten,  wanneer  ze  wist,  dat  wij   zouden  komen. 
De  eenzaamheid  was  bij   haar  toegeslagen.

In een verpleegtehuis zit een vrouw met haar 
jas aan, met haar muts op en keek gespannen 
naar de ingang van het huis. Ik ging naast haar 
zitten en vroeg haar, op wie zij zat te wachten. 
“Op mijn zoon.” antwoordde zij. Ik wist dat 
haar zoon al een maand geleden overleden was.

Elke middag zat zij in de hal met haar jas aan 
en haar muts op en verwachtte het komen van 

haar zoon. We liepen samen terug naar haar 
afdeling en haar kamer. “Ach weet u,” sprak 
zij. “Ik weet wel dat hij dood is, maar ik heb 
niemand anders om op te wachten.”

De kunstenaar weet doeltreffend de eenzaam-
heid van de moeder weer te geven. Eenzaam-
heid is, zoals onze Koning Willem Alexander 
ons duidelijk zei: “een virus die we met elkaar 
kunnen oplossen.“ Maria en deze oma voor het 
raam of op het bankje, hadden één ding gemeen: 
een uitzichtloze eenzaamheid. 
In de verte zien we een kruis. Geen kruisbeeld 
in de kamer, maar een realistisch Kruis, waar 
iemand op gedood wordt. De moeder trekt een 
triest gezicht. Zij weet wie er gekruisigd wordt.

4  Jezus  ontmoet  Maria

Traditioneel:

De  rol   van  Maria  in  de  traditi
onele  kruisweg  is  een  gro

tere,  dan  de  bijbel   ons  doorgeeft. 
Het  Is  een  zeer  emotioneel  moment, 
dat  de  christelijke  vroomheid  in 
de  kruisweg  heeft  binnen  ge
haald:   Een  moeder,  die  haar  zoon 
de  dood  tegemoet  ziet  gaan.
Het is teveel, meer dan een 
mens kan dragen. Hierbij wordt 
het lijden van Maria vergelijk-
baar met het lijden van haar 
Zoon. Maar hier kan men 
merken, dat Maria ook gegroeid 
is in haar rol. Als moeder: Kind, 
roept Maria bij de 12-jarige 
Jezus nog uit: waarom heb je 
me dit aangedaan. Nu weent 
Maria om het onvermijdelijke 
en begrijpt zij… 
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Hulpverleners die voor een an-
der door het vuur gaan om hen 
het leven te redden.

Jouk Boon

Kruisweg hier en nu:

Waar  de  één  bezwijkt,  de  last  niet  meer  zelf 
kan  dragen,  daar  zijn  mensen  die  hulp  ver

lenen  nodig.  Je  ziet  hier  de  vrouw  hulpeloos  han
gen  in  de  armen  van  de  hulpverlener.  Zij   is 
kwetsbaar,  blootvoets  en  in  haar  gezicht  zien  we 
de  angst,  de  zorg.  Tegelijkertijd  geeft  zij   zich  over 
aan  de  sterke  armen  die  haar  vasthouden.  Zij   lijkt 
met  haar  grijze  haar  op  leeftijd  te  zijn.  In  onze  tijd 
hebben  we  het  veel   over  de  kwetsbare  ouderen.

De hulpverlener is hier gekenmerkt met de 
banderol van het Rode Kruis. Dat zijn hulpver-
leners die in crisissituaties bereid zijn om hulp 
te verlenen. De helpers in crisissituaties ver-
dienen onze steun. Dat zijn soldaten en medi-

sche hulpverleners en alle hulpverleners die 
voor opvang en voedsel zorgen aan hen die 
door welke situatie ook op hulp aangewezen zijn. 

Die hulpeloze vrouw verbeeldt hier Jezus zelf. 
Jezus zei het zo: ‘Wat jullie voor mijn minste 
broeders en zusters gedaan hebben, dat hebben 
jullie voor mij gedaan’. De nood van het kruis 
brengt hier de hulpverlener en de hulpeloze 
bij elkaar. In Jezus zijn zij met elkaar verbonden. 
Onderlinge hulp is altijd weer nodig in welke 
vorm dan ook. We kunnen de ene keer tot 
hulpverlener worden en de andere keer zijn 
we opeens zelf op hulp aangewezen en zijn 
dankbaar wanneer we die op dat moment ook 
ontvangen.

5  Jezus wordt  geholpen  bij  het  dragen  van  het  kruis

Traditioneel:

Kort  nadat  Jezus  ten  val   kwam 
dwongen  de  Romeinse 

soldaten  een  voorbijganger  die 
net  de  stad  binnenkwam  om  te 
helpen  het  kruis  te  dragen.
We kennen hem met naam: 
Simon van Cyrene. Dat we zijn 
naam kennen heeft vermoedelijk 
ermee te maken dat hem dit 
gebeuren niet onberoerd heeft 
gelaten. Vermoedelijk is hij 
later tot de christengemeente 
gaan behoren. Een voorbijganger 
wordt drager van het kruis. 
Eigenlijk is niemand van de 
menigte dichter bij Jezus dan 
deze Simon.
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Soms is een kleine weldaad al 
genoeg om iemand weer op de 
been te krijgen, denk hierbij 
aan het Leger des Heils, een 
warme hap aanbieden in kou-
de dagen dat laat iemand weer 
even zich gewenst en warm 
voelen.

Kruisweg hier en nu:

We  zien  een  afbeelding  van  twee  soldaten  van 
het  leger  des  heils.  Zij   geven  een  dakloze  te 

eten.  Deze  dakloze  staat  voor  al   die  mensen,  die 
aan  de  kant  van  de  samenleving  geduwd  zijn.

Wij denken bijvoorbeeld aan de slavernij. Bin-
nen de eerste Christelijke gemeenschappen 
was geen onderscheid. Later kreeg je bijvoorbeeld 
in Nederland de Groningse en Drentse loonsla-
ven, die het mogelijk nog erger hadden.

Deze soldaten bekommerden zich ook om men-
sen, die maar al te vaak te horen kregen, dat 
ze zelf schuld waren aan hun noodlot. Zonder 
een oordeel uit te spreken over mensen, maar 
hongerigen hun brood geven. Hoe vaak hoor 

je niet zeggen: denk erom, dat ze geen geld 
krijgen, want dan kopen ze er toch alleen maar 
drank voor, terwijl wij zelf onze korenwijn drinken.

Maar zij staan hier in dit schilderij niet om 
reclame te maken voor het Leger des Heils. Zij 
staan hier als plaatsvervanger voor Jezus, die 
ons geleerd heeft hongerigen te voeden en 
naakten te kleden en zieken te bezoeken. “Wan-
neer hebben wij U hongerig gezien en naakt 
en ziek?” vragen de discipelen aan Jezus. “Wat 
gij aan de minste van mijn mensen hebt ge-
daan, dat hebt gij mij gedaan.” zegt Jezus.
We zien dat hier in Jezus, die ons op deze sta-
tie van de kruisweg, herkenbaar aan het kruis 
tegemoet komt in de vorm van de hongerige 
dakloze.

6  Een  vrouw  droogt  het  zweet  van  het  gezicht  van  Jezus

Traditioneel:

Veronica  droogt  het  gelaat  van 
Jezus  af.  Ook  een  moment 

tijdens  de  kruisweg,  dat  niet  in 
de  Bijbel   beschreven  staat.  In 
het  apocriefe  boek  “de  hande
lingen  van  de  apostelen”   staat 
zij   beschreven  en  haar  zweet
doek  is  omringd  door  veel   legen
den.
Zo zou er een bijzondere ge-
neeskracht aan verbonden zijn 
en op het doek zou het gezicht 
van Jezus afgebeeld zijn. Ver-
onica is de afbeelding van een 
vrouw die Jezus tijdens een cru-
ciaal moment van Zijn leven 
terzijde staat. Zijn bittere zweet-
druppels doen ons herinneren 
aan het bittere kruid tijdens 
de Joodse Pesach-maaltijd.



Lutherroos Pasen 2020	 12

Het machtsmisbruik in som-
mige kerken i.p.v. het verkon-
digen van de genade, genadeloos 
mensen kapot maken door hun 
zedelijkheid te schenden en ze 
te beschadigen voor de rest van 
hun leven.

Jouk Boon

Kruisweg hier en nu:

Jezus  bezwijkt  onder  de  last 
van  het  kruis.  Het  kruis  staat 

symbool  voor  al   het  leven  dat 
geschonden  wordt,  beschadigd, 
gemarteld  en  vergooid.  De  last 
van  het  kruis  dat  Jezus  draagt 
wordt  zo  ondragelijk  zwaar  door 
het  vele  misbruik  en  kwaad  dat 
zich  in  onze  relaties  mengt.

De verlangens die ons daartoe 
drijven kunnen heel verschillend 
zijn, zoals het verlangen om 
eer, aanzien, rijkdom en macht 
over de ander. Overal waar we 

onze eigen verlangens op kos-
ten van anderen willen bevre-
digen wordt de ander in zijn 
menszijn geschonden.

De kerk is juist het huis waar-
in we de liefde van God ont-
moeten en zijn genade ontvan-
gen. Het is ten hemel schreiend 
dat gezagsdragers van de kerk 
de zwakkeren die aan hun zorg 
zijn toevertrouwd kunnen mis-
bruiken. Onder die last bezwijkt 
Jezus steeds opnieuw.

Het verwijt van de kunstenaar 

is dat de boodschap van de ge-
nade niet wordt verkondigd en 
in plaats daarvan mensen voor 
de rest van hun leven worden 
beschadigd. De kunstenaar laat 
zien hoe een kind in vertrou-
wen de hand vasthoudt van de 
volwassene die hem dient te 
beschermen. Beide staan ze on-
der het kruis, de kaars brandt 
maar de muur kleurt bloedrood 
van het misbruik.

Achter het kind, voor het kind 
zelf niet zichtbaar, zien we twee 
strepen van licht. We zien niet 
eens waar het licht vandaan 
komt. Dat licht laat in alle 
donkerheid zien dat het kind 
in het licht van God staat. Dat 
is de ondragelijke zwaarte van 
het kruis van Jezus, dat Jezus 
met dit kind meelijdt.

7  Jezus  valt  voor  de  2e  keer

Traditioneel:

Jezus  valt  voor  de  tweede  keer.

Dit staat niet in de Bijbel maar 
het geeft de zwaarte van de last 
aan. De last dwingt Jezus op-
nieuw op de knieën. Hij bezwijkt 
opnieuw onder de last.
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Ondanks dat je er zelf niet goed 
voorstaat, is het ziekte of angst, 
maar dan nog laat je je niet in 
de put vallen. Je kunt altijd nog 
iets betekenen voor een ander 
al is het maar dat je een arm 
om iemand heen kunt leggen.

Jouk Boon

Kruisweg hier en nu:

Er  staat  een  vrouw  langs  de  weg.  Zij   wil   haar 
verdriet  kwijt,  maar  heeft  niemand  bij   wie  ze 

kan  uithuilen.  De  weg  is  stil   en  eenzaam.  Hoeveel 
mensen  zitten  in  het  omhulsel   van  hun  eigen  leven 
weggestopt.  Soms  hebben  ze  nog  maar  één  vriend:  
een  fles  of  een  spuit.  Mensen  kijken  neerbuigend 
langs  je  heen.  Wat  een  sukkel  ben  je!   Niemand 
weet  welk  verdriet  er  in  je  knaagt.

Er zijn dingen, waar je niet over praat, waar je 
met niemand over kunt praten. Dan gaat het 
over je eigen zorgen, over je seksualiteit, over 
je gebrek aan contacten, over je anders den-
ken over deze wereld. Een paar armen om je 
heen, iemand die zegt: “Kom maar! Zeg het me 

maar.” waar je je diepste geheim kwijt kunt.
Er zijn dingen, waar je niet over praat, omdat 
je je daar zo schuldig over voelt, dat je het niet 
eens tegen jezelf kunt zeggen. Je maatschappe-
lijke status laat het niet toe. Je bent iemand 
waar iedereen tegenop kijkt. Maar…

Opeens voel je een paar armen om je heen. Een 
hand wrijvend over je hoofd. Het gevoel, dat 
je vroeger had, toen je met een kapotte knie 
bij je moeder kwam. Opeens staat daar iemand 
naast je, toen je daar alleen aan de kant van de 
weg stond. Iemand, die echt van je houdt.

8  Jezus  troost  een  huilende  vrouw

Traditioneel:

Je  bent  op  weg  naar  de  dood. 
Jezus  naar  Golgotha,  naar  de 

schedelplaats.  De  weg  laat  hem 
weeklagende  vrouwen  ontmoe
ten.  “Ween  niet  over  mij,  maar 
over  uzelf  en  uw  kinderen.”
Steunend onder zijn kruis, heeft 
Jezus oog voor de anderen. Dat 
zijn niet alleen diegenen, die 
over hem klagen en zo hun 
werk doen als klaagvrouwen, 
die je zo vaak in het Midden-
Oosten tegen komt, maar hij 
ziet het verdriet, dat achter het 
treurende gezicht verborgen 
zit. Klaagvrouwen waren vrou-
wen, die ingehuurd werden. 
Maar je moet het wel kunnen. 
Je kunt dit alleen maar als je 
zelf echt verdriet hebt ervaren.
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Dat er kerken zijn die het ge-
luk van een ander zo willen 
boycotten of zelfs verwerpen 
waar men dan vervolgens over 
liefde preekt, komt in mijn 
ogen zeer hypocriet over, ho-
moseksualiteit = liefde en het 
geluk dat twee mensen voelen 
voor elkaar en dat is geen ziek-
te maar precies hetzelfde als 
heteroseksuele koppels ook 
voor elkaar voelen.

Jouk Boon

Kruisweg hier en nu:

Jezus  bezwijkt  opnieuw  onder 
het  kruis,  deze  keer  om  de 

vele  mensen  die  buitengesloten 
worden.  We  zien  het  allemaal 
wel   eens  gebeuren  om  ons  heen:  
iemand  wordt  buitengesloten 
door  anderen,  of  zelfs  totaal   ge
negeerd.

Het gevoel om buitengesloten 
te worden is verschrikkelijk. 
We hebben allemaal behoefte 
om ‘erbij te horen’. Door een 
groep buitengesloten worden 
doet letterlijk pijn. In het groot 

worden ook groepen mensen 
buitengesloten door discrimi-
natie.

Hier op dit schilderij is het de 
kerk die mensen buitensluit. 
Twee stellen, man-man en 
vrouw-vrouw, staan met hun 
ogen gericht op het kruis. Zij 
komen met hun liefde de kerk 
binnen. Drie voorgangers staan 
tussen hen en het kruis in. Al-
le drie vertonen zij een af-
wijzend gebaar: de handen 
afwerend, de armen gekruist 
en een hand die wegstuurt.

Zij zien niet eens dat Jezus voor 
hun voeten op de grond ligt. 
Jezus valt voor de derde keer 
deze keer om het leed dat het 
buitensluiten van mensen te 
weeg brengt. Je ziet in het 
schilderij de kloof tussen men-
sen die hierdoor ontstaat. Met 
de lijdensweg midden tussen 
hen in.

God wil er voor een ieder mens 
zijn. Het is dan wel heel erg 
wrang wanneer de kerk men-
sen die elkaar liefhebben bui-
tensluit. Niet alle kerken sluiten 
mensen om hun geaardheid 
buiten maar laten we niet ver-
geten dat we allen bewust of 
onbewust mensen buitenslui-
ten die de nabijheid van God 
op hun eigen manier zoeken.

9  Jezus  valt  voor  de  3e  keer

Traditioneel:

Jezus  valt  voor  de  derde  keer. 
Dit  driemaal  vallen  van  Jezus 

maakt  alleen  al   de  grootte  en 
zwaarte  en  de  ernst  van  ons 
menselijk  gevallen  zijn  duidelijk.
Jezus gaat gebukt onder het ge-
wicht van de hele wereld en 
valt opnieuw in het stof van de 
aarde, vernederd en uitgeput. 
De soldaten dwingen hem op-
nieuw om op te staan en zich 
voort te slepen.
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Arme of  oudere mensen die 
weinig te besteden hebben, 
worden toch nog hun laatste 
restjes die voor hen van levens-
belang zijn ontnomen, voor ei-
gen hebzucht.

Jouk Boon

Kruisweg hier en nu: 

De  hebberigheid  stijgt  ten  top.  Oude  alleenstaan
de  mensen  worden  hun  waardigheid  ont

nomen.  Aan  de  kant  van  de  weg  ligt  een  bedelaar. 
Zijn  laatste  bezit  werd  weggeroofd.  Met  een 
overmacht,  die  nauwelijks  meer  nodig  is,  staan 
ze  om  hem  heen.  Pistool   en  geweer  in  de  aan
slag.  Schieten  ze  hem  neer?  Geen  getuigen!

Oudere mensen durven ’s avonds de straat niet 
meer op. Wat kan hen gebeuren? Het gaat niet 
om hun geld. Dat hebben ze bijna niet meer. 
Maar wel hun waardigheid. Zij willen niet zwak 
in een hoekje geslagen worden! 
Volledig weerloos wordt mensen hun bezit af-
genomen. ’s Avonds opeens aan de deur. In-

dringers of mensen, die met een schijnheilige 
smoes zich naar binnen praten. Afgelopen 
weken: criminelen, die zich voordoen als thuis-
zorg en vervolgens mensen hun huis doorzoeken.

Maar het kan ook een overheid zijn. Ze zetten 
je te kijk als misdadiger, die de staat bedriegt, 
en vervolgens duizenden euro’s, die je niet hebt 
moet terugbetalen.

Het leven kan ontzettend bedreigend zijn, wan-
neer je langs de kant van de weg ligt. Maar onze 
kunstenaar laat je niet alleen liggen. Naast jou  
brandt een kaars. Een Paaskaars. De opstan-
ding geeft zijn voorgloed al!

10  Jezus  wordt  van  zijn  kleren  beroofd

Traditioneel:

Jezus  wordt  van  zijn  kleren  be
roofd.  Dobbelend  staan  de 

mannen  daar  op  die  executie 
plaats.  Ze  kunnen  niet  wachten 
op  zijn  dood.  Nu  moeten  ze  het 
hebben!   Een  beker  met  zure  wijn 
vermengd  met  alsem.
Alsem is een bitter kruid dat 
in de geloofswereld van Jezus 
tijd verbonden werd met het 
geloof in een spoedig einde van 
de wereld. (openbaring 8, 10 
en 11) De zure wijn is de bedorven 
wijn, die niet de wijn van het 
Pascha was. Toch klinkt het 
Pascha in de zure wijn en het 
alsem door. Naakt staat Jezus 
daar op zijn laatste plaats. Ont-
luisterd! De mensen om hem 
heen graaiden alleen naar het 
laatste bezit van deze man.
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Oorlog is samenkomst van al 
het kwaad in de mens …. de 
kruisiging is één van de gruwe-
lijkste manieren om iemand 
aan zijn eind te laten komen.

Jouk Boon

Kruisweg hier en nu:

Jezus  is  niet  uit  zichzelf  aan  het  kruis  gesla
gen.  Hij   is  daar  door  mensen  erop  vastgespij

kerd.  Hij   liep  de  machthebbers  voor  de  voeten 
met  zijn  woorden  van  een  koninkrijk  van  vrede 
en  vergeving.  Het  rijk  van  God,  een  koninkrijk 
zonder  geweld  en  verdriet.  Daarom  werd  hij   ver
oordeeld.

Het waren mensen die Jezus aan het kruis 
hebben geslagen. Die spijkers zijn op het schilde-
rij uitvergroot. Het kruis lijkt hier een weg-
kruising. Er is oorlog. De soldaten op de voorgrond 
richten hun wapens op de vijand die machte-
loos in een gevangenispak achter een hek met 
prikkeldraad staat. De armen wijd geheven als 

teken van overgave. Maar dat mag niet baten. 
Vier andere gevangenen knielen geblinddoekt 
en één van hen is voorovergevallen en ligt op 
het kruis. Oorlog en geweld kennen alleen maar 
verliezers.

Hij die aan het kruis wordt geslagen en de sol-
daten die dit doen worden beide van hun 
menselijkheid beroofd. Jezus zoekt de me-
demenselijkheid midden in het ergste wat een 
mens kan overkomen. Hij, die vergeving komt 
brengen, doet dit tot het einde toe. ‘Vader, ver-
geef hun, want ze weten niet wat ze doen’ bidt 
hij vanaf het kruis. Jezus is aan het kruis ge-
storven om de spiraal van geweld en wraak een 
halt toe te roepen.

11  Jezus  wordt  aan  het  kruis  geslagen

Traditioneel:

De  handen  die  hebben  gezegend 
en  genezen  worden  nu  aan 

het  kruis  geslagen.  De  voeten 
die  hem  naar  de  zieken  en  de 
tollenaars  hebben  gedragen 
worden  nu  doorboord
Het gruwelijke van de doodstraf 
door kruisiging wordt duidelijk.  
In Psalm 22 van Goede vrijdag 
lezen we “zij hebben mijn 
handen en voeten doorboord. 
Ik kan al mij beenderen tellen”. 
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De dood wordt overwonnen; 
het licht in de donkerheid.

Jouk Boon

Kruisweg hier en nu:

Jezus  sterft  aan  het  kruis.  Het  is  niet  om  aan  te 
zien.  De  kunstenaar  laat  het  martelwerktuig 

leeg.  Hij   heeft  hier  een  andere  boodschap:   het 
zwarte  kruis  is  niet  het  einde:   Vanuit  een  raam 
in  een  cel   straalt  het  licht.  Het  licht  begroet  het 
licht:   de  kaars  schijnt  over  het  licht  dat  na  de 
volledige  duisternis  weer  is  teruggekeerd.

Een mens is uitgestoten samen met zovelen. 
Mensen moeten de weg gaan van het sterven. 
De dood is niet weg, maar haar macht is haar 
ontnomen. De God die in de gestalte van ieder 
van ons is verschenen en ons het goede ver-
kondigde heeft ons de weg getoond, die wij on-
herroepelijk moeten gaan. Maar die weg is niet 

alleen duister. Die weg gaat van het licht van 
de Paaskaars naar het licht in de einder.

Een mens zoals wij allemaal, maar op goddelij-
ke wijze tot en met de dood doorgegaan. Die 
weg hoeven wij niet meer alleen te gaan, want 
er is ons al iemand voorgegaan. Dat is onze 
God. Geen God van wraak of van straf, maar 
een God van mensen, die voor ons tot het ein-
de is gegaan.

12  Jezus  sterft  aan  het  kruis

Traditioneel:

Jezus  sterft  aan  het  kruis.  Jezus 
hangt  aan  het  kruis.  Rondom 

het  kruis  staan  Maria,  Johannes 
en    de  Centurion.  Medemensen 
rondom  het  kruis,  rondom  de 
dood.  Bij   veel   1 2e  staties  zie  je 
op  de  achtergrond  Judas,  die 
aan  een  boom  zichzelf  het  leven 
heeft  genomen.  In  nog  grotere 
eenzaamheid.
De Kruiswoorden klinken door 
de volledig verstilde omgeving. 
“Mijn God waarom hebt Gij mij 
verlaten?” (…) “Het is volbracht!” 
En dan wordt alles donker, “Hij 
gaf de geest.” Het is, alsof de 
wereld stilstaat. Alle hoop is 
genomen. De Paaskaars is ab-
rupt uitgegaan.
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Veelal worden er ruzies uit-
gevochten om of bij het sterven 
en rouwen van mensen die 
i.p.v. ruzie troost zouden moe-
ten zoeken. Het respect voor 
de overledene is soms ook ver 
te zoeken.

Jouk Boon

Kruisweg hier en nu:

Het  is  een  onwerkelijk  moment  wanneer  een 
mens  is  overleden.  Wat  rest  is  een  lichaam 

waaruit  het  leven  is  verdwenen.  Hier  op  het  schilde
rij   zie  je  een  mens  die  in  het  ziekenhuis  is  overleden.

Aan het voeteneinde zit iemand vooroverge-
bogen van verdriet. Een ander legt een hand 
op de schouder als teken van medeleven. De 
andere drie in de kamer zijn aan het ruziën en 
bekvechten. Er moet nu zo veel worden ge-
regeld, geen tijd voor verdriet. Wie beslist en 
bepaalt wat er nu moet gebeuren?

Op zo een moment reageren mensen heel ver-
schillend, de één is verdoofd en verlamd de an-

der schiet in een actiemodus van alles regelen. 
Dat kan tot onderlinge fricties leiden.

Dit sterven staat onder het kruis dat hier aan 
de muur boven het bed hangt. God zelf heeft 
in het sterven van zijn Zoon ervaren wat het 
betekent om een sterveling te zijn. Daarom is 
geen mens in zijn sterven nog alleen. Dat zien 
we hier uitgebeeld in het licht dat van links 
boven op de overledene schijnt.

De bloemen naast het bed lichten in dat licht 
kleurrijk op. In dat licht krijgen ze een boven-
aardse uitstraling. De bloemen in het licht zijn 
hier een soort voorafspiegeling van de paradij-
selijke tuin van de opstanding.

13  Jezus  lichaam  wordt  van  het  kruis  gehaald

Traditioneel:

Jezus  is  gestorven.  Alles  is 
voorbij   de  strijd  heeft  een  ein

de.  Er  is  nog  alleen  maar  een 
levenloos  lichaam.  Josef  uit  Ari
matea  vroeg  aan  Pontius  Pilatus 
toestemming  om  het  lichaam 
van  Jezus  van  het  kruis  te  halen.
Pilatus gaf hem die toestem-
ming. Hij haalde het lichaam 
van het kruis.
De vrouwen waren de hele tijd 
in de buurt van Jezus gebleven. 
Hij was niet alleen. In veel af-
beeldingen van de kruisweg 
houdt zijn moeder Maria het 
lichaam vast met al haar verdriet.
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Voor hen die naamloos zijn be-
graven en verder helemaal al-
leen in eenzaamheid zijn 
gestorven.

Jouk Boon

Kruisweg hier en nu: 

Het  graf  van  Jezus  is  ook  een  graf  zoals  er  zo 
velen  zijn.  Soms  overkomt  het  je,  dat  je  een 

begrafenis  mag  leiden,  waar  slechts  de  begrafe
nisondernemer,  een  ambtenaar,  een  aantal   dragers 
en  vele  vogels  aanwezig  zijn.  Er  zijn  veel   plaat
sen,  waar  graven  liggen,  waar  de  tekst  bij   staat:  
“known  only  by  God.”   Mensen  sterven  vaak  al
leen.  De  laatste  weg,  die  wij   gaan  is  ook  helemaal 
alleen.

De kunstenaar is het daar niet met mij eens. 
Hij laat de dominee wel alleen staan, maar er 
schijnt licht rondom het graf. En ieder kruis 
op het kerkhof geeft iets van dat licht door. 
Het is geen sombere plaats. De kunstenaar wil 

ons doorgeven, dat dit een bijzondere plaats 
is. Het moment van sterven is niet akelig. Er 
heerst iets Heiligs, zoals bij de geboorte van 
een kind. Elke dode herinnert ons aan deze Do-
de. Aan Jezus. Want Hij heeft ons geleerd wat 
leven is.

Nog een keer kijk ik naar het licht rond het 
graf van de eenzame gestorvene: het licht heeft 
bij mij inmiddels een gestalte gekregen. Een 
engel misschien: “Uw heilige engelen moge 
ons begeleiden naar het hemels paradijs”. Of 
is het de Geest Gods. De Geest die waaide over 
de duisternis, toen God sprak:” Er zij licht!”

14  Jezus  wordt  in  het  graf  gelegd

Traditioneel:

Jezus  wordt  in  een  graf  ge
legd.  Nikodemus  heeft  een 

graf  en  stelt  dat  ter  beschikking 
van  Jezus.  Hij   wordt  in  witte 
doeken  gewikkeld  en  geheel   in 
het  graf  gelegd.  Er  is  weinig  tijd:  
het  is  bijna  Sabbat  en  dan  moet 
al   het  werk  rusten.  Het  is  de  laat
ste  eer,  die  Maria  haar  zoon  kan 
geven.
Zijn laatste rustplaats op aar-
de. Hier eindigen de meeste 
kruisweg verbeeldingen. Pasen 
is van een andere orde. Maar 
het laatste woord is niet aan 
ons. Het laatste woord van dit 
leven is het Woord van God. 
En dat kan soms heel anders 
gaan. Daar heeft Pilatus en daar 
heeft Judas, maar daar hebben 
wij ook geen vat op.
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Door het Avondmaal herden-
ken wij zijn lijden en opstan-
ding. De dood is daarmee niet 
het einde maar wellicht  een 
nieuw begin.

Jouk Boon

Kruisweg hier en nu:

Jezus  opstanding  is  een  geheim,  een  mysterie. 
Hier  uitgebeeld  in  het  stralende  licht  dat  het 

lege  kruis  overstraalt.  Die  opstanding  kleurt  ons 
leven  in.  Jezus  leeft!   De  hele  weg  die  we  in  de 
kruisweg  zijn  gegaan  eindigt  niet  in  de  dood.  Op 
de  dood  volgt  leven.  Dat  is  de  omkering  van  de 
opstanding.

Christus die leeft wordt voor ons ervaarbaar in 
het vieren van het Heilig Avondmaal. In brood 
en wijn schenkt hij zichzelf, zijn aanwezig-
heid, zijn vergeving. Voor zijn sterven heeft hij 
dat aan ons beloofd en die belofte is betrouwbaar.
We zien hier de kelk met een druiventros en 
een brood. Zij liggen voor ons bijna tastbaar 

en grijpbaar in beeld. Daarachter zien we men-
sen die het avondmaal ontvangen. En de goe-
de verstaander ziet rechts en links van het kruis 
de eerste en de laatste letter van het Griekse 
alfabet: A en O (alfa en omega). De alfa en om-
ega symboliseren Gods almacht die begin en 
einde omvat van de wereld maar staat ook aan 
het begin en einde van ons leven.

Ons leven is omsloten door de alfa en omega. 
In dit aardse leven zegt God: Ik zal er zijn, ik 
zal bij jullie zijn, ik ben de alfa en de omega. 
Ik omsluit jullie leven.

Pasen:  Jezus  staat  op  uit  de  dood

Traditioneel:

De  traditionele  kruisweg  eindigt 
met  de  veertiende  statie,  de 

graflegging.  Pas  in  de  moderne 
tijd  wordt  hier  en  daar  een 
vijftiende  statie  toegevoegd.
Deze vijftiende statie verbeeldt 
de opstanding van Jezus Christus. 
Deze statie wordt ook de 
Paasstatie genoemd. Zo staan 
we niet alleen stil bij het lijden 
en de dood van Jezus Christus 
maar ook bij zijn opstanding 
en het nieuwe leven dat hij 
schenkt.



21 Lutherroos Pasen 2020

De  kruisweg  met  de  kruiswegmeditaties  van 
de  afgelopen  week  zijn  geen  vrolijke  beelden 

en  teksten.  Zij   bepalen  ons  bij   het  lijden  in  deze 
wereld.  Leed  is  herkenbaar  en  benoembaar.  De 
beelden,  de  schilderijen  zullen  ons  bijblijven.

De ervaring van verlies van dierbaren, het ver-
lies van gezondheid, het gebukt gaan onder 
ziekte is alomtegenwoordig. Dood is dood en 
wij zijn allen stervelingen. Dat zijn allemaal 
herkenbare ervaringen in deze tijden van het 
corona-virus. Het lijden van ziekte en sterven 
treffen enkelingen, hun families en tegelijker-
tijd treft het de hele wereld, samenlevingen 
als geheel gaan eronder gebukt waardoor er 
maatregelen moeten worden genomen die ons 
allen raken. Ons wordt ons samenzijn ontnomen.

Het  nieuwe  licht
En dan is er opeens Pasen, het feest van de op-
standing. Daar zijn wij op geen enkele manier 
op voorbereid zelfs de volgelingen van Jezus 
niet. De vrouwen waren nog vol verdriet toen 
ze vroeg in de ochtend, toen 
het net licht werd het lege 
graf ontdekten. Ja, dat wordt 
juist extra beklemtoond dat 
ze vroeg in de ochtend op 
weg gingen, vlak na zonsop-
gang. Maar dat het nieuwe licht van die dag te-
gelijk ook het licht van de opstanding is weten 
de vrouwen op dat moment nog niet. Het licht 
dat alvast iets vertelt van de opstanding kon-
den we hier en daar in de beelden van de kruis-
weg al zien schijnen.

Die hele opstanding is eigenlijk ook maar moei-
lijk te begrijpen. Woorden schieten tekort. Die 
opgaande zon van de Paasochtend is het teken 
van de overwinning van het licht op de duister-
nis. De nieuwe dag begint bij het donker en de 
stralen van de zon moeten het donker ver-
drijven. Het licht wordt als het ware tevoor-
schijn geroepen uit zijn graf.

Opstanding
En dan is het Pasen. Een heerlijk morgenlicht 
breekt aan: de Zoon van God is opgestaan. Dat 
is wat het Paasevangelie inhoudt. Het duister 
breekt stuk, het licht breekt door, de dag breekt 
aan. Het blijft niet altijd donker. De opstanding 
maakt het verschil tussen dag en nacht. Dit 
beeld van het licht blijft maar een beeld en een 
teken dat verwijst naar waar het in de opstan-
ding werkelijk om gaat. De kern van Pasen is 
dat daar waar de vrouwen het graf van Jezus 
willen bezoeken zij tot de ontdekking komen 
dat hij daar niet meer is en dat hij leeft.

De opstanding van Jezus 
Christus druist tegen alles 
in. Met Pasen begint iets 
nieuws, iets ongehoord 
nieuws. Met Pasen is alles 
anders, niet meer te ver-

gelijken met de tijd daarvoor.

Pasen is het feest van het nieuwe leven dat God 
ons schenkt. Laten we ons verrassen en dan-
ken voor al het goede dat God ons in een soms 
moeilijke en uitzichtloze tijd schenkt.  Ja, al-
les, alles is geborgen in Gods Hand.

Het  licht  van  Pasen

Pasen is het feest van het 
nieuwe leven
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Predikanten

Contactadressen 
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland 

Kerkenraad Dagelĳks Bestuur
Voorzitter: mw. I. Oosterveer
e-mail: voorzitter@lutherszuidnederland.nl
tel: 040-223 0960

Vice-Voorz: mw. K. Laansma
e-mail: klazieneke@gmail.com
tel: 06-2125 4515

Secretaris: hr. T. Tempelaar
e-mail: secretariaat@lutherszuidnederland.nl
tel: 040-262 3104

2e. Secr.: mw. H. Haaksema 
e-mail: herma_aa@hotmail.com 
tel: 073-511 7006

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter: mw. I. Oosterveer
e-mail: voorzitter@lutherszuidnederland.nl
tel: 040-223 0960

Secretaris: mw. H. Haaksema
e-mail: herma_aa@hotmail.com
tel: 073-511 7006

College van Diakenen
Voorzitter: mw. I.M. Veldkamp
e-mail: ingrid.m.veldkamp@gmail.com
tel: 06-4178 1214

Secretaris: mw. M. de Vries-Dix
e-mail: mdevriesdix@gmail.com
tel: 0165-552 392

Rekeningen
Graag de juiste tenaamstelling vermelden.
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-Nederland
NL43 RABO  0373 7412 51
NL87 INGB  0001 1373 31
NL25 ABNA  0860 1918 42
Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Zuid-
Nederland
NL57 RABO 0373 7110 26

Kerkblad “Lutherroos”
Adrescorrectie en/of klachten over toezending:
Hr. T. Tempelaar
Amerlaan 2
5626 BP Eindhoven
tel: 040-262 3104
e-mail: secretariaat@lutherszuidnederland.nl

Redactie kerkblad "Lutherroos"
De redactie is bereikbaar via e-mail:
redactie@lutherszuidnederland.nl

Overige
S.O.S. Telefonische hulpdienst [Sensoor]
tel: 040-212 5566
Luthers Zuid-Nederland op Internet:
www.lutherszuidnederland.nl
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Wilt u ook de Lutherroos 
ontvangen?

U kunt altijd contact opnemen met 
één van de predikanten.

U kunt vriend of lid worden van de 
EvangelischLutherse  Gemeente. 
Hiervoor  kunt  u  contact  opnemen 
met de secretaris. Vrienden en leden 
ontvangen automatisch de Lutherroos.

Daarnaast kan iedereen die geïnte
resseerd is aangeven de Lutherroos 
te willen ontvangen.
Wilt u dan uw naam, adres en ge
boortedatum opsturen naar: secre
tariaat@lutherszuidnederland.nl

Er  zijn  geen  abonnementskosten 
maar een bijdrage aan de kosten van 
het blad in de vorm van een gift  is 
van harte welkom.

Colofon

Dit is een extra uitgave
van de Lutherroos.

De Lutherroos is een uitgave van de 
EvangelischLutherse  Gemeente 
ZuidNederland en verschijnt zeven 
maal per jaar en wordt toegezonden 
aan (doop)leden van de gemeente 
en aan belangstellende relaties.
Overname van artikelen en/of foto’s 
is toegestaan mits met vermelding 
van “Lutherroos” en het editienummer.

Redactie Lutherroos:
Dick Eekel (hoofdredacteur)
Irene Oosterveer (tekstcorrectie)
Martin de Groot (eindredacteur)
Susanne Freytag (lid)
Willem Boon (lid)

Redactieadres:
p/a Vennekerhei 39
5508 WB Veldhoven
redactie@lutherszuidnederland.nl

Adrescorrectie en/of klachten over 
toezending: 
Tom Tempelaar, Amerlaan 2
5626 BP Eindhoven
secretariaat@lutherszuidnederland.nl

Oplage: 600 exemplaren

Schilderijen Jouk Boon
facebook.com/jouksgallery/
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