
 

Meditaties 

in de  

40dagentijd 2022 

 

Meegaan met Jezus 

zien wat Hij ziet 

 

 

Donderdagavond om 19.00 

In het koor van de Protestantse Kerk Driel 



Bij de meditaties wordt gebruik gemaakt van beelden van de kruisweg: 
“Aus der Sicht Jesu” van Doris Frass- Heckermann. Deze kruisweg is te 
vinden in Mödling Oostenrijk. Het zijn fresco’s die buiten staan. 
 
 
Donderdag 10 maart 
 
Muziek 
 
Openingsvers 
V: Heer, wil mij niet verlaten;  
A: mijn God, blijf niet ver van mij.  
V: Haast U om mij te helpen;  
A: Gij, Heer, zijt mijn steun en mijn heil.  
 
Psalmgebed  psalm 51: 3-12  
V: 3Wees mij genadig, God, in uw trouw, 

u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet,  
A: 4was mij schoon van alle schuld, 

reinig mij van mijn zonden.  
V: 5Ik ken mijn wandaden, 

ik ben mij steeds van mijn zonden bewust, 
A: 6tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd, 

ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. 
Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn 
en uw oordeel zuiver.  

V: 7Ik was al schuldig toen ik werd geboren, 
al zondig toen mijn moeder mij ontving,  

A: 8maar u wilt dat waarheid mij vervult, 
u leert mij wijsheid, diep in mijn hart. 

V: 9Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein, 
was mij en ik word witter dan sneeuw.  

A: 10Laat mij vreugde en blijdschap horen: 
u hebt mij gebroken, laat mij ook juichen. 



V: 11Sluit uw ogen voor mijn zonden 
en doe heel mijn schuld teniet. 

A: 12Schep, o God, een zuiver hart in mij, 
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, 

 
Zingen:  lied 547  

 
2. Laten wij dan bidden in dit aardse dal, 
dat de lieve vrede ons bewaren zal, 
Kyrie eleison……………… 
 
3. want de aarde vraagt ons  om het zaad des doods, 
maar de hemel draagt ons op de adem Gods. 
Kyrie eleison…………………… 
 
Lezing:  Matteüs  27: 21- 26 
21Weer nam de gouverneur het woord en hij vroeg opnieuw: ‘Wie van de twee 
wilt u dat ik vrijlaat?’ ‘Barabbas!’ riepen ze. 22Pilatus vroeg hun: ‘Wat moet ik 
dan doen met Jezus die de messias wordt genoemd?’ Allen antwoordden: ‘Aan 
het kruis met Hem!’ 23Hij vroeg: ‘Wat heeft Hij dan misdaan?’ Maar ze 
schreeuwden alleen maar harder: ‘Aan het kruis met Hem!’ 24Toen Pilatus inzag 
dat hij niets bereikte, maar dat er zelfs een opstand dreigde uit te breken, liet 
hij water brengen, waste ten overstaan van de menigte zijn handen en zei: ‘Ik 
ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen.’ 25En 
heel het volk antwoordde: ‘Laat zijn bloed ons maar worden aangerekend, en 
onze kinderen!’ 26Daarop liet Pilatus Barabbas vrij, maar Jezus leverde hij uit om 
gekruisigd te worden, nadat hij Hem eerst nog had laten geselen. 
 

 



Meditatie  bij statie 1: Jezus wordt ter dood veroordeelt 
 

 
 
Gebeden 
 
Lied ter afsluiting:  Blijf met uw genade bij ons    Taize 
 

 
  



Donderdag 17 maart 
 
Muziek 
 
Openingsvers 
V: Heer, wil mij niet verlaten;  
A: mijn God, blijf niet ver van mij.  
V: Haast U om mij te helpen;  
A: Gij, Heer, zijt mijn steun en mijn heil.  
 
Psalmgebed   Psalm 17:1-9 
V: 171Een gebed van David. 

Luister, HEER, ik vraag om recht, 
luister naar mijn smeken, 
hoor mijn gebed – 
geen leugen komt over mijn lippen. 

A: 2Laat van U het oordeel komen, 
laat uw oog mijn oprechtheid zien.  

V: 3Beproeft en peilt U mijn hart, 
onderzoekt U mij in de nacht, 
U zult niets in mijn nadeel vinden, 
geen kwaad kwam uit mijn mond. 

A: 4Hoe de mensen ook leven, 
ik houd mij aan het woord van uw lippen. 
De weg van roof en geweld 
heb ik altijd gemeden, 

V: 5mijn voeten volgden uw spoor, 
mijn stappen wankelden niet. 

A: 6Ik roep tot U om hulp, 
want U geeft mij antwoord. 
Wil mij horen, God, 
luister naar mijn spreken, 

V: 7toon mij de wonderen van uw trouw. 
Wie bij U schuilen redt U 



van hun tegenstanders, met uw machtige hand. 
A: 8Behoed mij als de appel van uw oog, 

verberg mij in de schaduw van uw vleugels 
9voor de goddelozen die mij geweld aandoen, 
voor de vijanden die mij naar het leven staan. 

 
Zingen:  261:1,2 

 
 
2 Licht, gezegend vuur, 
in de Naam van God de Vader 
komt de Zoon des Mensen nader 
in het zwartste uur. 
Door de Geest zien wij het licht.  
 
Lezing:  Johannes 19: 16 - 17 
Toen droeg Pilatus Hem aan hen over om Hem te laten kruisigen. 
Jezus werd weggevoerd; 17Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten 
Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota. 
 
 
 
 
 
 



Meditatie bij statie 2 Jezus neemt het zware kruis op zich 
 

 
 
Gebeden 
 
Lied ter afsluiting Blijf met uw genade bij ons,   Taize 

 
 



Donderdag 24 maart 
 
Muziek 
 
Openingsvers 
V: Heer, wil mij niet verlaten;  
A: mijn God, blijf niet ver van mij.  
V: Haast U om mij te helpen;  
A: Gij, Heer, zijt mijn steun en mijn heil.  
 
Psalmgebed   Psalm 22:1-12 
V: 221Voor de koorleider. Op de wijs van De hinde van de dageraad. 

Een psalm van David. 
2Mijn God, mijn God, 
waarom hebt U mij verlaten? 
U blijft ver weg en redt mij niet, 
ook al schreeuw ik het uit. 

A: 3‘Mijn God!’ roep ik 
overdag, en U antwoordt niet, 
’s nachts, en ik vind geen rust. 

V: 4U bent de Heilige, 
die op Israëls lofzangen troont. 

A: 5Op U hebben onze voorouders vertrouwd; 
zij hebben vertrouwd en U verloste hen, 

V: 6tot U geroepen en zij ontkwamen, 
op U vertrouwd en zij werden niet beschaamd. 

A: 7Maar ik ben een worm en geen mens, 
door iedereen versmaad, bij het volk veracht. 

V: 8Allen die mij zien, bespotten mij, 
ze schudden meewarig het hoofd: 

A: 9‘Wend je tot de HEER! Laat Hij je verlossen, 
laat Hij je bevrijden, Hij houdt toch van je?’ 

V: 10U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald, 
mij aan haar borsten toevertrouwd, 



A: 11bij mijn geboorte vingen uw handen mij op, 
van de moederschoot af bent U mijn God. 

V: 12Blijf dan niet ver van mij, 
want de nood is nabij 
en er is niemand die helpt. 

 
lied:  537:4 

 

 
 
Schriftlezing Johannes 19: 25-27 
25Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en haar zus, en Maria, de 
vrouw van Klopas, en Maria van Magdala. 26Toen Jezus zijn moeder zag 
staan, en bij haar de leerling van wie Hij veel hield, zei Hij tegen zijn 
moeder: ‘Vrouw, dat is uw zoon,’ 27en daarna tegen de leerling: ‘Dat is 
je moeder.’ Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. 
 
 



Meditatie   bij statie 4 Jezus ontmoet zijn moeder 

 
 
Gebeden 
 
Lied ter afsluiting   Blijf met uw genade bij ons, Taize 

 
 



Donderdag 31 maart  
 
Muziek 
 
Openingsvers 
V: Heer, wil mij niet verlaten;  
A: mijn God, blijf niet ver van mij.  
V: Haast U om mij te helpen;  
A: Gij, Heer, zijt mijn steun en mijn heil.  
 
Psalmgebed  psalm 35: 7- 18 
V: 7Zonder reden hebben ze een net gespannen, 

zonder reden een kuil voor mij gegraven. 
A: 8Laat hen ten onder gaan voor zij het weten, 

verstrikt raken in hun eigen netten 
en zelf de ondergang tegemoet gaan. 

V: 9Dan zal ik juichen om de HEER, 
mij verheugen over de redding die Hij brengt. 

A: 10Uit de grond van mijn hart zal ik zeggen: 
‘HEER, wie is aan U gelijk? 
U bevrijdt de zwakken van hun onderdrukkers, 
de zwakken en de armen van hun uitbuiters.’ 

V: 11Valse getuigen keren zich tegen mij, 
ze beschuldigen mij van zaken 
waarvan ik geen weet heb. 

A: 12Ze vergelden goed met kwaad, 
ik voel mij van ieder verlaten. 

V: 13Waren zij ziek, ik trok een boetekleed aan, 
en bleef mijn gebed onverhoord, 
ik pijnigde mij door te vasten. 

A: 14Ik liep rond als waren zij vrienden, broers, 
ik ging in het zwart gehuld en liep gebogen 
als iemand die rouwt om zijn moeder. 

V: 15Maar toen ik dreigde te vallen, verheugden zij zich, 



ze liepen te hoop en sloegen me onverwachts neer, 
ze wilden me met huid en haar verscheuren, 

A: 16die bende goddeloze spotters 
met een grijns op hun gezicht. 

V: 17Heer, hoe lang nog blijft U toezien? 
Behoed mij voor hun moordlust, 
red mijn kostbaar leven van die leeuwen. 

A: 18Dan zal ik U prijzen in de gemeenschap, 
U loven waar heel uw volk bijeen is. 

 
 
lied  561: 2,3 
2. Hoe achtloos in ons midden wordt 
het kostbaar mensenbloed gestort 
en in het onbarmhartig licht 
het kruis des Heren opgericht.. 
 
3. De minsten van de mensen zijn 
daar uitgestrekt in angst en pijn 
tot aan het eind er wereld lijdt 
Christus in hun verlatenheid. 
 
Lezing:  Mattheüs 26:36- 39 
36Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die 
Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, Ik ga daar 
bidden.’ 37Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich 
mee. Toen Hij bedroefd en angstig begon te worden, 38zei Hij tegen 
hen: ‘Ik ben diepbedroefd, tot stervens toe. Blijf hier met Mij waken.’ 
39Hij liep nog een stukje verder, liet zich voorover vallen op de grond 
en bad: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij 
voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals Ik het wil, maar zoals U 
het wilt.’ 
 



Meditatie:  bij statie 7 Jezus valt voor de tweede keer onder het 
kruis 

 

 
 
Gebeden 
 
Lied ter afsluiting  Blijf met uw genade bij ons,    Taize 

 
 



Donderdag 7 april 
 
Muziek 
 
Openingsvers 
V: Heer, wil mij niet verlaten;  
A: mijn God, blijf niet ver van mij.  
V: Haast U om mij te helpen;  
A: Gij, Heer, zijt mijn steun en mijn heil.  
 
Psalmgebed  psalm 130 
V: 1301Een pelgrimslied. 

Uit de diepte roep ik tot U, HEER, 
A: 2Heer, hoor mijn stem, 

wees aandachtig, luister 
naar mijn roep om genade. 

V: 3Als U de zonden blijft gedenken, HEER, 
Heer, wie houdt dan stand? 

A: 4Maar bij U is vergeving, 
daarom eert men U met ontzag. 

V: 5Ik zie uit naar de HEER, 
mijn ziel ziet uit naar Hem 
en verlangt naar zijn woord, 

A: 6mijn ziel verlangt naar de Heer, 
meer dan wachters naar de morgen, 
meer dan wachters uitzien naar de morgen. 

V: 7Israël, hoop op de HEER! 
Bij de HEER is genade, bij Hem 
is bevrijding, altijd weer. 

A: 8Hij zal Israël bevrijden 
uit al zijn zonden. 

 
 
 



lied:  561: 4,5 
4.O liefde, uit de eeuwigheid 
die met ons mens geworden zijt, 
wij bidden, laat ons niet alleen 
in al het duister om ons heen 
 
5. opdat ook wij, o Heer, U niet  
verlaten in uw diep verdriet 
maar bij U zijn in al de pijn 
waarmee de mensen mensen zijn. 
 
 
Lezing  Lukas 23: 27- 32 
27Een grote volksmenigte volgde Jezus, waaronder veel vrouwen die 
over Hem weeklaagden en zich op de borst sloegen. 28Jezus keerde zich 
echter naar hen om en zei: ‘Dochters van Jeruzalem, huil niet om Mij. 
Huil liever om jezelf en je kinderen, 29want weet, de tijd zal aanbreken 
dat men zal zeggen: “Gelukkig wie onvruchtbaar is, gelukkig de 
moederschoot die niet gebaard heeft en de borst die geen kind heeft 
gezoogd.” 30 
Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen: “Val op ons neer!” en 
tegen de heuvels: “Bedek ons!” 31Want als dit gebeurt met het jonge 
hout, wat zal het verdorde hout dan niet te wachten staan?’ 32Samen 
met Jezus werden nog twee anderen, beiden misdadigers, weggeleid 
om terechtgesteld te worden. 
 
 
 
 
  



 
Meditatie:  bij statie 8 Jezus ontmoet de wenende vrouwen 
 

 
 
 
Gebeden 
 
Lied ter afsluiting   Blijf met uw genade bij ons,    Taize 

 


