EERSTE STATIE
Jezus wordt ter dood veroordeeld.

Het eerste kruis
JE VEROORDELING AANVAARDEN
Luister naar Jezus, hoe Hij je zegt: “Men heeft over Mij een oordeel geveld en Mij
uiteindelijk veroordeeld. Het volk, dat mijn onderrichtingen gehoord heeft, is het
met de wereldlijke en religieuze machthebbers eens om Mij te veroordelen. Zelfs
mijn vrienden en mijn leerlingen zijn gevlucht. Tot voor kort waren zij nog vol lof
over Mij, verbaasden zij zich over mijn wonderen, verdrongen zij elkaar om Mij
aan te raken en beloofden zij Mij hun trouw. Nu schreeuwen zij allen tegen Mij en
eisen zij van Pilatus mijn kruisiging. Pilatus, die een vreemdeling is, zou Mij willen
vrijlaten. Maar mijn eigen mensen dwingen hem Mij te veroordelen.
De mensen rondom jou, zelfs je allerbeste vrienden, zullen over je oordelen en je
veroordelen. Dat betekent niet, dat jij altijd schuldig bent. En toch zal men je
altijd oordelen. Laat het je duidelijk zijn, dat je op mensen niet echt kan
vertrouwen. Alleen God is jouw houvast.
Het eerste kruis bevrijdt je van de mensen op wie jij rekent en nodigt je uit bij
Mij steun te zoeken. Wanneer de mensen je veroordelen, neem dan je toevlucht
tot Mij. Want ook Mij hebben ze geoordeeld en veroordeeld. Verweer je niet, als
men over je oordeelt. Het oordeel kan je niets doen en laat je niet alleen achter.
Het brengt je dichter bij Mij en leidt je binnen in mijn heerlijkheid. Die
veroordeling is voor jou een deur waarlangs je Mij kan ontmoeten. Als je dit voor
ogen houdt, kan niemand je nog veroordelen.
-0-0-0-0-0-

TWEEDE STATIE
Jezus neemt het zware kruis op zijn schouders

het tweede kruis
HET KRUIS VAN ELKE DAG OPNEMEN
Ik had Mij kunnen verweren of wensen dat men Mij zou verdedigen. Ik had kunnen
protesteren en zeggen: “Ik ben onschuldig, waarom moet Ik lijden?” En toch heb Ik
het kruis zonder morren om Mij genomen.
Elk ogenblik van je leven is een kruis. Je kunt dit kruis aannemen of het
verwerpen. Je kan ervoor vluchten of het aanvaarden. Ik heb het opgenomen. Zo
weet jij waar Ik te vinden ben. Je kracht ligt niet in de vlucht. Elk ogenblik sta je
voor de keuze of je Me navolgt of niet.
Dit is het tweede kruis. Slechts weinigen zien dit in. Velen zoeken buitengewone
kruisen. Zoek het niet te ver: aanvaard elke dag als jouw kruis. Want je dagen
maken je leven en elk van hen is voor jou een kruis. Als je dit kruis opneemt, zal
je veel genaden verkrijgen en zal je geloof snel verdiepen.
-0-0-0-0-0-0-0-

DERDE STATIE
Jezus valt voor de eerste keer onder het kruis

Het derde kruis
DE MOED HEBBEN OM TE VALLEN
Niemand valt graag. Iedereen wil met beide voeten in het leven staan, doorzetten
en succes hebben. En Ik die God ben, val krachteloos onder mijn kruis. Allen
hebben vroeger mijn wonderen gezien en hebben zich toen over Mij verwonderd.
Nu zien ze Mij, gegeseld en bespot, onder mijn kruis vallen.
Heb de moed om te vallen en je val niet goed te praten, maar hem toe te geven.
Op aarde heb je niets te verliezen. Je bent hier om te sterven. Want Ik zeg je:
“Wie zijn leven verliest, zal het winnen.”
Waarom heb je angst om te vallen? Waarom kom je er niet toe je medemensen in
de ogen te zien, wanneer je een fout begaan hebt, wanneer anderen gelijk
hadden? En als zonden je plagen, waarom heb je dan schrik om deze te bekennen?
Je leidt natuurlijk niet graag gezichtsverlies. Bedenk echter: als je valt, nader je
eigenlijk tot Mij. Heb geen angst, want vallen betekent niet het einde.
Waarom neem je het dan zo tragisch op, waarom schaam je je? Je valt om dichter
tot Mij te komen, opdat Ik je zou kunnen oprichten. En wanneer je beseft dat ook
Ik gevallen ben, zal je naar mijn gelaat opkijken, als je valt. Wij zullen dan samen
de zonde en de nederlaag overwinnen. Want het is belangrijk, dat je bij het vallen
niet alleen blijft liggen, maar dat je wat dichter bij Mij aanschuift.
-0-0-0-0-0-0-0-

VIERDE STATIE
Jezus ontmoet zijn Moeder

Het vierde kruis
GELIEFDE MENSEN VERDRIET MOETEN AANDOEN
Het is onmogelijk, iemand die je liefhebt, nooit pijn te doen. Ik had deze
ontmoeting met mijn moeder uit de weg kunnen gaan. Want weet je wat het
betekent, een geliefde mens te ontmoeten, die jij verdriet moet aandoen? Men
moest niets meer van Mij hebben, Ik werd door iedereen veracht alsof Ik een
ketter en verleider was. Mijn moeder wist echter beter. Zij zag mijn lichamelijke
en innerlijke mijn, en keek Mij in de ogen.
Het is een kruis, geliefde mensen in de ogen te moeten kijken, wanneer je door
iedereen bespot wordt. Het is een kruis, mensen te moeten ontgoochelen, die jou
liefhebben. Je kan hen daardoor echter niet behoeden. Verwerp dit kruis niet. Je
zal Mij vinden, als ook jij het meemaakt, dat je geliefde mensen verdriet aandoet.
Je ziet wel, hoe je problemen hen pijn en verdriet berokkenen, en dat maakt je
opstandig, maar doe zoals mijn moeder. Want zij heeft tijdens mijn lijdensweg
begrepen, wie Ik ben. In haar moederhart verdrong zij toen haar eigen wensen,
waardoor het geloof in haar hart ten vollen kon zegevieren.
En, je zal een echte vriend pas daaraan erkennen, als hij je nog blijft steunen, ook
wanneer niemand nog iets om je geeft. Op dat ogenblik ben jij voor hem
belangrijk. Aanvaard dus het kruis waarmee je geliefde mensen pijn aandoet.
Aanvaard het kruis waarmee je anderen droevig stemt. Zo zal je Mij en mijn
moeder ontmoeten.

-0-0-0-0-0-0-0-

VIJFDE STATIE
Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

het vijfde kruis
TOELATEN DAT ANDEREN JOU HELPEN
Niemand had nog achting voor Mij. Ik heb zovele mensen genezen, maar ook zij
lieten Mij in de steek, net zoals diegenen, die voordien aan mijn lippen hingen.
Verwond en bebloed, diep ontroerd door de blik van mijn moeder, had ik helpende
handen nodig, die Mij wilden ondersteunen. Maar er kwam slechts iemand, die
men ertoe gedwongen had. Ik snakte naar hulp uit liefde en medelijden, maar men
heeft Simon moeten bevelen om Mij te helpen.
Niemand hebben, die bereid is uit liefde voor jou en met jou te lijden, is een
kruis. Als je dit kruis aanvaardt, ben je in je lijden niet langer alleen, want Ik ben
bij jou.
En, heb de moed om je door anderen te laten helpen. Ik heb dit ook gedaan,
alhoewel Ik almachtig ben. Laat toe dat anderen je bijstaan, dat zij zich om jou
bekommeren, dat je op hen aangewezen bent. Dit is een kruis voor jou, maar je
kan dit kruis niet uit de weg gaan. Begrijp toch, dat dit kruis een deur naar Mij is.
Verwonder je er dan ook niet over, en ga dit kruis niet uit de weg. Begrijp toch,
dat dit kruis een deur naar Mij is. Verwonder je er dan ook niet over, wanneer
alles in jou zich tegen dit kruis verzet. “Want het lichaam begeert tegen de geest
en de geest tegen het lichaam.” (Gal. 5,17). Neem dus je kruis op en volg Mij na.
Zo ben je bij Mij.
-0-0-0-0-0-0-0-

ZESDE STATIE
Veronica droogt het aangezicht van Jezus af met een doek.

het zesde kruis
LIEFDE ONTVANGEN ZONDER DEZE TE KUNNEN VERGELDEN
Ze hebben Mij alles ontnomen. En iedereen heeft Mij in de steek gelaten. Ik was
alleen, bezat niets meer, was op weg om gekruisigd te worden. Toen drong
Veronica zich uit de menigte naar Mij toe en reikte Mij een doek aan. Weet je wat
er toen in Mij omging? Ik werd door dit gebaar diep ontroerd en was vol
dankbaarheid, maar Ik bezat niets meer, waarmee Ik het haar kon vergelden. Ik
had niets anders dan mijn lijden en pijnen, niets anders dan de afdruk van mijn
bloedend aangezicht.
Het is een kruis te moeten toezien, hoe mensen je bijspringen, zonder dat je de
gelegenheid hebt om het hen te vergoeden. Wees moedig en doe datgene, wat Ik
je voorgedaan heb. Til er niet zwaar aan, dat je hen iets schuldig bent. Men moet
niet alles willen vergelden. Maak dit goed door jezelf te geven. Leer eens te
aanvaarden dat anderen je helpen, zonder daarbij direkt aan wederdienst te
denken.
Want ook dat is een deur op weg naar Mij: het onbehaaglijk schaamtegevoel leren
aanvaarden, wanneer je iets niet kan teruggeven of vergelden. Zo zal je Mij
ontmoeten en zal je ook de Vader beter begrijpen. Want je kan ook de Vader niet
teruggeven, wat Hij je schenkt. Hij is als een bron, waaruit gratis liefde opborrelt.
Als jij zo probeert te zijn, zal je een kind van de Vader zijn. Het is een kruis voor
jou, dat je Gods liefde niet kan vergoeden. Neem ook dit kruis aan. Voel je
eenvoudig als een kind, dat mag genieten van de liefde en goedheid van vader en
moeder.
-0-0-0-0-0-0-0

ZEVENDE STATIE
De tweede val van Jezus onder het kruis

het zevende kruis
HERVALLEN
Ik ben al een keer gevallen. Iedereen wilde Mij groots in de ondergang zien. Maar
Ik viel een tweede keer. Ik wist dat mijn moeder hierover ontsteld zou zijn, dat
mijn tegenstanders Mij zouden uitlachen en mijn vrienden Mij definitief de rug
zouden toekeren. Iedereen was verontwaardigd over mijn zwakte en men vroeg
zich af: “Is dit nu de Zoon van God?”
Ik heb dit kruis op Mij genomen. Mijn Vader wilde hiermee aantonen, dat Hij in
Mij sterker was dan elke ergernis.
Als je een eerste keer valt, vind je nog wel een uitvlucht, maar als je een tweede
keer struikelt, zal iedereen je met de vinger wijzen en zeggen dat je niet deugd.
Je zal je tegen dit kruis verzetten, zal alles weer goed willen maken en je willen
rechtvaardigen. Door zo’n houding vervreemd je echter van Mij. Daarmee leg je
immers geen getuigenis van Mij af, maar zoek je je eigen bevestiging. Je wil
daarmee slechts je eigen sterkte op het voorplan schuiven. En toch, denk eraan,
dat je altijd opnieuw zult vallen, maar dat Ik je zal oprichten. Zo zal men van jou
getuigen: “Kijk, iemand heeft hem er bovenop geholpen.”
Je zevende kruis bestaat eenvoudig hierin, dat je je zwakheden toegeeft. Heb
geen angst om onderweg te vallen, maar kijk naar Mij op als je valt. Als je dit
kruis aanneemt, zal je Mij daarin terugvinden, want enkel het menselijk aspekt
lijdt hier een nederlaag, de geest wordt erdoor verrijkt.
-0-0-0-0-0-0-0-

ACHTSTE STATIE
Jezus ontmoet de wenende vrouwen

het achtste kruis
ANDEREN TROOSTEN TERWIJL JE ZELF LIJDT
Vrouwen hebben naar Mij geluisterd en geloofden in mijn onderricht. Ik won hun
sympathie en heb hun kinderen gezegend. Zij keken naar Mij met de ogen van hun
hart. Zij konden niet verstaan, dat men Mij had veroordeeld. Zij weenden, omdat
zij voelden dat met dit oordeel over Mij meteen ook het oordeel over het leven
uitgesproken werd. Hun bedroefde harten sprak Ik troost toe.
Ook dat is een kruis, je eigen lijden overwinnen om daarachter de vrijheid te
aanschouwen. Geen leed is uiteindelijk tragisch. Tragisch is daarentegen de
stoerheid en de blindheid van het hart. Niet te willen inzien, dat achter elke dood
de verrijzenis wacht, achter elke ziekte de genezing, achter elk afscheid het
weerzien. Het is tragisch, als je in je hart zelfmedelijden laat opkomen. Over de
schaduw van je eigen lijden spring je pas dan heen, wanneer je het lijden van
anderen ziet en hen troost, daar waar je zelf naar troost uitkijkt. Op dat ogenblik
zal je troost vinden bij God;
Heb de moed om aan menselijke troost te verzaken en troostende kracht bij God
te zoeken. Zo zal je de wereld overwinnen. Dan ga je een kruisweg, die voor jou
een leerschool is om het volle leven te verkrijgen. Als je zelf gekwetst bent en
leed draagt, maar je troost anderen, zal je Mij ontmoeten en Ik zal een houvast
voor jou zijn.
-0-0-0-0-0-0-0-

NEGENDE STATIE
Derde val van Jezus onder het kruis

het negende kruis
EEN TOTALE NEDERLAAG LIJDEN
Ik viel een derde maal onder mijn kruis. De mensen dachten dat het nu met Mij uit
was. En juist toen iedereen dacht dat Ik het niet meer aankon, sprak Ik mijn
laatste krachten aan, greep Ik het kruis en sleepte het op Golgotha.
Men kan ook dan nog verder, wanneer niemand het nog voor mogelijk houdt. Het
ogenblik komt, waarop men je zal zeggen: “Van jou verwachten we niets meer.
Het is uit met jou. “ Je zal bij jezelf denken: “Ik kan niet meer.” Het ogenblik
komt, waarop je totaal hulpeloos zal voelen. Dat is het begin van je kapitulatie,
van het inzicht dat je aan het einde van je krachten bent. Maar geef je daarom de
moed op?
Wees niet bang. Want er is nog een deur en achter deze deur zal je Mij opnieuw
vinden. Als je ten einde krachten bent, ben Ik er voor jou,. Uit het diepste van je
ziel zal je om Mij schreeuwen en Ik zal je antwoorden. Een kruis is het, als je eens
en voor altijd verliest en verlaten bent, wanneer niemand nog iets om je geeft,
wanneer men je heeft afgeschreven. Als je dit kruis opneemt, zal Ik je door mijn
aanwezigheid en genade sterken. In mijn Naam zal je bergen verzetten. Maar wil
je dit kruis wel opnemen? Nog eens, maak je vooral geen zorgen, want Ik ben altijd
bij jou en heb de wereld overwonnen.
-0-0-0-0-0-0-0-

TIENDE STATIE
Jezus wordt van zijn klederen ontdaan.

het tiende kruis
AANVAARDEN DAT ALLES JOU ONTNOMEN WORDT
Ik liet toe dat men mijn kleren uittrok, dat men Mij ook het allerlaatste en
intiemste ontnam. Ik liet toe dat men mijn schaamtegevoel met de voeten trad en
mijn intimiteit kwetste.
Jij wil toch zo graag iets voor jou alleen hebben, een stukje wereld, dat alleen jou
toebehoort en waartoe niemand toegang heeft. Jij wil iets hebben dat niemand
mag zien, men zou je anders in je eer kunnen raken. Je zal het beschermen en het
voor de ogen van anderen verbergen. Je denkt dat je daar recht op hebt. Tegen
elke prijs zal je dit willen behouden als het intiemste dat je bezit en je zal bereid
zijn hiervoor te vechten.
Maar het ogenblik komt, waarop je niets meer voor jezelf kunt redden. Er zijn
situaties, waarin je van alles afstand moet doen, waar niets jou nog toebehoort,
waarbij jou het laatste ontnomen wordt. Jij moet ook onder dit kruis door. Schenk
alles aan God. Mijn Vader en Ik zijn de enige zekere intimiteit waarop je kan
terugvallen.
Het is niet alleen een kruis, wanneer men je met geweld van je kleren beroofd,
nog pijnlijker is het, als men je ziel bloot legt. Door je zonden is je ziel echter al
lang besmeurd en je schaamt je hierover. Aanvaard dit kruis en niemand zal je nog
kunnen onteren. Laat mijn Vader jou een nieuw kleed aanreiken. Vertrouw Hem je
diepste wezen toe, Hij zal je ziel volkomen wit wassen. De moeite die je je
getroost om zonder fouten te blijven, is tevergeefs. Beken vandaag dat je
daarvoor te zwak bent.
-0-0-0-0-0-0-0-

ELFDE STATIE
Jezus wordt aan het kruis genageld

het elfde kruis
OP JE KRUIS VASTGENAGELD ZIJN
Zolang je het kruis draagt, heb je nog altijd de mogelijkheid om het af te werpen.
Maar van zodra men jou op het kruis nagelt, kan je het niet meer ontlopen.
Jij weet nu, dat het kruis je levensbestemming is tot aan je dood. Je hebt het daar
moeilijk mee. Je zou je kruisen graag afwerpen, maar je bent eraan vastgenageld.
Met en op al je kruisen zal je sterven.
Zo zullen je medemensen je op kruisen vastnagelen. Boezemt je dit angst in of heb
je een grenzeloos vertrouwen in Mij?
Zo zijn er kruisen, die je niet kunt ontlopen. Je probeert tevergeefs eraan te
ontkomen. Geef dit zinloos verzet op en kom tot Mij. Sterven met Mij betekent
overwinnen. Heb geen angst! Laat je niet misleiden en denk maar niet, dat er een
andere mogelijkheid zou bestaan. Je kruisen blijven tot het einde toe bestaan, en
hoe vroeger je bereid bent af te sterven, des te vroeger zal je verrijzen.
Onthoud dit elfde kruis. Want je bent niet zomaar en voor goed op één of ander
kruis genageld, je bent hierdoor juist aan Mij genageld. En daar ben Ik blij om.
-0-0-0-0-0-0-0-

TWAALFDE STATIE
Jezus sterft aan het kruis

het twaalfde kruis
OP JE KRUIS STERVEN
Ik sterf. Ik ruil deze wereld niet voor een ijle illusie, maar ga uit de wereld om op
een nieuwe manier te leven. Door mijn kruisdood vervulde Ik de wil van mijn
Vader. Daarom zei Ik in mijn stervensuur: “Vader, in uw handen beveel Ik mijn
Geest.” Zo volbracht Ik het plan van mijn Vader.
Jij denkt dat de dood een eindpunt is en daarom heb je er angst voor en valt het
je moeilijk om over de dood na te denken. Maar zolang je de dood niet accepteert,
weegt hij als een last op je schouders. ls je de dood aanvaardt, behaal je een
overwinning en nader je tot Mij.
Ik ben ver van jou, zolang je de dood afwijst en Mij smeekt om je daarvoor te
sparen. Begrijp dat de weg naar Mij slechts over de dood heen leidt. Want de dood
vernietigt alles wat zondig en vergankelijk in jou is. Ik echter maak de dood zelf
ongedaan. De dood bevrijdt je van al je kruisen, Ik echter bevrijd je van de dood.
Durf vandaag de dood onder ogen kijken. Beschouw dit kruis als een geschenk van
de Vader, als een vervulling. Want je Vader heeft ook de dood gewild. Als je je
dus tegen het sterven verzet, verzet je je tegen de Vader en Mij. Het twaalfde
kruis is een hoogtepunt, het is als het ware een feestelijke voltooiing. Het is het
begin van het volle leven.
-0-0-0-0-0-0-0-

DERTIENDE STATIE
Jezus wordt van het kruis afgedaan

het dertiende kruis
DE VRUCHTEN VAN JE INZET NIET KUNNEN OOGSTEN
Pas toen Ik dood was, traden mijn vrienden op het voorplan. Jij bent een zaadje
voor de toekomst. Je wil echter onmiddelijk de vruchten van je werk zien. Mijn
volgelingen sterven dikwijls in hopeloze situaties en met schande beladen, en niet
zij, maar anderen oogsten wat zij gezaaid hebben. Ja, anderen profiteren van hun
inzet.
Voor jou komt het er nu op aan, een zaadje voor een nieuwe wereld te willen zijn.
Dat is je kruis. Maar Ik zal je daartoe het nodige vertrouwen schenken, want
tijdens je leven zal je nauwelijks succes hebben. Pas na je dood zal men je van je
kruis afnemen, pas dan zal jou eer ten deel vallen. In eeuwigheid zal geen kruis
nog op je schouders drukken, omdat je de moed had om tijdens het aardse leven
aan het kruis te hangen.
Je voor iets inzetten en de vruchten van je inzet niet kunnen plukken, dat is het
dertiende kruis. Het vraagt moed het zaad uit te zaaien zonder nadien zelf te
kunnen oogsten. Doch Ik ben de vrucht van al je ontzeggingen en Ik zal je tot
heropstanding leiden.
-0-0-0-0-0-0-0-

VEERTIENDE STATIE
Jezus wordt in het graf gelegd

het veertiende kruis
MENSELIJK GEZIEN ZONDER HOOP LEVEN
Mijn vrienden dachten dat ze Mij de grootste eer bewezen, toen ze mijn lichaam in het
graf legden. Zij waren bezorgd om mijn lichaam, maar vergaten wat Ik hun gezegd had:
“Op de derde dag zal Ik verrijzen.”
Het graf boezemt je angst in. De dag dat men je graf in gereedheid brengt, ben jij er niet
meer. Hoe zal je reageren eens het zover is? Als je zal beseffen dat je hier zal verdwijnen
zonder het geringste spoor achter te laten. Of als je bijvoorbeeld zou weten, dat niemand
naar je begrafenis zal komen, dat je je leven in ellende en eenzaamheid zal beëindigen.
Welnu, weet dan, dat Ik bij jou ben en dat Ik je zeker ken.
Het is een kruis om ook deze laatste wens te begraven, het verlangen namelijk, om hier
een belangrijk iemand te zijn. Want dit verlangen verhindert je juist echt belangrijk te
zijn, belet je een licht te zijn voor anderen. Hoe kan je een licht zijn, zolang je ervoor
terugschrikt je sombere zelfzucht nu met Mij te begraven; zolang je wel tot Mij wil
oversteken, maar de bruggen achter jou niet wil opblazen? Pas dan kan Ik je leven
veranderen.
Begraaf nu je eigen wensen en neem het veertiende kruis op jou. Na dit kruis wacht je de
verrijzenis. Daarom verheug Ik Mij over de grafheuvel, waaronder je trots begraven zal
liggen. Jij wil nog lang niet in je graf en je wordt nog ontsteld door de gedachte, dat je je
leven zal moeten laten. Maar juist daarom ben je dood. Indien je bereid was af te
sterven, zou je tot mijn leven kunnen opstaan. Enkel een dode kan verrijzen. Wees toch
niet bang! Wat jij “dood” noemt, is een brug voor jou naar Mij. De dood van de zonde
betekent vreugde en vereniging voor jou en Mij, de vervulling van alle vurige wensen en
diepste verlangens. Ik ben je deze weg al voorgegaan en wacht nu op jou. Begrijp je dan
niet, dat Ik door mijn dood niet uit de wereld gegaan ben, maar dat de wereld Mij pas nu
echt gegeven is? Voordien was Ik op deze wereld slechts te gast.
Nu ben Ik Heer. Ook jij zal zijn zoals Ik. Laat de dood voor wat hij is.
Beschouw het graf niet langer als een droevig einde, maar veeleer als een geboorte en
een nieuw begin.
Laat je hoogmoed afsterven en het morgenrood van het paasfeest zal je toeschitteren.
-0-0-0-0-0-0-0-

