Uitleg Kruiswegviering Goede Vrijdag

De bedoeling van deze viering is om volwassenen en kinderen mee op weg te nemen om het lijden
en sterven van Jezus te overdenken en samen te bidden. Vaak wordt er door één persoon een tekst
voorgelezen en lopen de misdienaars langs de staties. Wanneer alle kinderen kunnen meelopen,
zien ze de afbeeldingen van de staties. Meestal is dit echter niet mogelijk omdat de groep kinderen
daarvoor te groot is. Daarom hebben we deze kruiswegviering samengesteld waarbij iedereen de
afbeeldingen kan zien. Er is bewust gekozen voor verschillende lezers om wat afwisseling te
brengen. Mensen zijn veel actiever betrokken wanneer ze niet alleen teksten horen (en meelezen)
maar ook zien waar het over gaat en kunnen meebidden en zingen. Naast het tonen van de
afbeeldingen, is het ook heel mooi om bij iedere statie een kind met een symbool (behorend bij de
statie) bij de statie te laten staan. Het steeds herhalen van hetzelfde gebed en hetzelfde gezang
geeft rust in de viering.
Gebedsleider
De gebedsleider kan de priester zijn maar het mag ook een leek zijn.
Voorlezers
Vraag minimaal drie oudere kinderen (of tieners en een volwassene) om de teksten voor te lezen.
Oefen in de week voor Goede Vrijdag met hen. Het is belangrijk dat er rustig en duidelijk wordt
voorgelezen. U kunt ook 6 kinderen als lezers vragen en na de 7e statie wisselen (eventueel
vormelingen vragen).
Symbolen
Vraag 14 jongere kinderen om de symbolen te dragen. Aan het begin van de viering komen die 14
kinderen met ieder in hun hand een passend symbool met de gebedsleider naar binnen en gaan op
de voorste banken zitten. Wanneer hun statie wordt aangekondigd, komt het kind naast de
gebedsleider staan om het symbool aan de mensen te laten zien. Aan het eind van het bidden van
de statie loopt het kind met het symbool naar de afbeelding van de statie en legt het daar neer en
blijft er zelf bij staan. Bij het slotlied komen alle kinderen weer terug (zonder symbool) naar het
middenpad en lopen met de gebedsleider weg.
De volgende symbolen kunt u bij ieder van de 14 staties laten zien:
1.
dik touw
2.
kruis van twee takken, samengebonden met touw
3.
rond brood (brood breken) of matze
4.
kruik waarop staat ‘zalf’ of een beeltenis/icoon van Maria en kind Jezus
5.
stok of kind het meedragen van het kruis laten uitbeelden
6.
witte doek of grote witte zakdoek
7.
stenen kruik met wijn (uitschenken in beker) of kannetje met wijn in kelk gieten
8.
tekening oog met traan eruit
9.
mooi kussen
10. kleed/mantel (ophouden en in elkaar laten zakken) of witte albe
11. spijkers + hamer
12. Kind toont lege handen.
13. ladder (van takken) of rouwadvertentie
14. grote steen
U kunt ook andere symbolen bedenken maar het gaat erom dat het symbool de mensen tot dieper
nadenken brengt over de betekenis van de statie.

Belangrijk
Het lied ‘God, U bent liefde’ is met toestemming overgenomen uit de bundel ‘Liederen en gebeden
uit Taizé’ (uitg. Gooi&Sticht, Kampen). Indien u de boekjes in uw parochie gaat reproduceren
graag eerst een e-mail sturen aan Gooi en Sticht om toestemming te vragen en de grootte van uw
oplage door te geven (e-mailadres: gens@kok.nl, t.a.v. Hr. van Oirschot). U ontvangt dan een email terug met de toestemming.

