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Op weg naar ecologische bekering 

Kruisweg aan de hand van Paus Johannes Paulus II 

 

 

Voorwoord 

De heilige paus Johannes Paulus II heeft met zijn 

profetische uitspraken en zijn charisma veel mensen, 

gelovigen en anderen, geïnspireerd en uitgedaagd. 

Veel van zijn woorden hebben nog niet aan betekenis 

ingeboet. Ook die op het gebied van duurzaamheid en 

onze omgang met de van God ontvangen Schepping 

niet. Gedurende zijn hele pontificaat heeft paus 

Johannes Paulus II gewezen op de ernst van de 

milieucrisis en op de noodzaak er vanuit een morele 

en spirituele dimensie op te reageren. Hij zei onder 

meer: ‘We moeten een ecologische bekering 

stimuleren en ondersteunen met het doel om de 

mensheid meer gevoelig te maken voor de catastrofe 

die het hoofd geboden moet worden.’1 Voor de 

inmiddels heilig verklaarde paus biedt ‘de 

boetevaardige periode van de Vastentijd een diepgaande les wat betreft 

eerbiedige omgang met onze leefomgeving.’2 Vanuit deze inspiratie bieden wij 

als Vastenactie u deze Kruisweg graag aan. 

 

  

                                                           
1 Preek van paus Johannes Paulus II in het Vaticaan op 17 januari 2001, de benadrukking van ecologische 
bekering door het gebruik van vette letters is toegevoegd. De citaten van paus Johannes Paulus II zijn oftewel 
de teksten zoals die op de website RK Documenten (http://rkdocumenten.nl/rkdocs/) zijn te vinden oftewel 
een eigen vertaling, waarbij er naar gestreefd is zo kort mogelijk bij de oorspronkelijke tekst te blijven. Daar 
waar we zijn afgeweken van die oorspronkelijk tekst, ten behoeve van de leesbaarheid, is dat uitdrukkelijk 
vermeld. 
2 Uitspraak van Johannes Paulus II tijdens het Angelus op 25 maart 1996. 
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Statie 1: Ter dood veroordeeld 

 

Voorganger: Wij aanbidden U, Christus,  

  En we vragen uw zegen. 

Allen:  Omdat, door uw heilig kruis, 

U de wereld hebt vrijgekocht en gered. 

   

Jesaja 24, 4-63: 

De aarde treurt en verwelkt, 

de wereld verwelkt en kwijnt weg. 

Ook de groten der aarde kwijnen 

weg.  

De aarde is door haar bewoners 

ontheiligd: 

zij hebben de voorschriften 

overtreden, 

zijn aan de wetten voorbijgegaan 

en hebben het eeuwig verbond 

verbroken.  

Daarom verslindt een vloek de 

aarde 

en moeten haar bewoners boeten; 

daarom wordt hun aantal zo klein 

en blijven er nog weinig mensen over. 

 

Overdenking 

‘De mensheid, zeker in onze tijd, heeft zonder aarzeling bossen in vlaktes en op 

berghellingen verwoest, wateren vervuild, het milieu verminkt, ervoor gezorgd 

dat de lucht niet meer in te ademen is, heeft atmosferische systemen vernietigd, 

vruchtbaar land veranderd in woestijn en allerlei ongebreidelde industriële 

activiteiten ontwikkeld, en daardoor het ‘mooie bloemperk’ dat onze aarde, onze 

woonplek, is, te grabbel gegooid’. 4 

 

Laten we bidden 

God, we moeten bekennen dat we zijn gevallen voor de verleiding van het 

bijgeloof dat we alles kunnen en moeten hebben: een hoger inkomen en meer 

welvaart, nog meer energieverbruik, grotere huizen en auto’s. Onze verslaving 

aan het consumeren, ons ‘nooit genoeg’, vernietigt onze medeschepselen en de 

ecosystemen. Toekomstige generaties worden opgezadeld met chaos en 

woestenij. God, onze Schepper, vergeef ons datgene wat we fout hebben gedaan 

en het goede dat we nagelaten hebben te doen. Amen. 

 

                                                           
3 Bijbelteksten volgens de Nieuwe Bijbelvertaling. 
4 Paus Johannes Paulus II tijdens een algemene audiëntie op 17 januari 2001. 
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Statie 2: Het kruis op de schouders 

 

Voorganger: Wij aanbidden U, Christus, 

  En we vragen uw zegen. 

Allen:  Omdat, door uw heilig kruis, 

  U de wereld hebt vrijgekocht en gered. 

 

Lucas 4, 17b-21 

Hij rolde de boekrol af tot de plaats waar geschreven staat: ‘De Geest van de 

Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te 

brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te 

maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te 

geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ Hij rolde de boekrol op, 

gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen 

in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie 

deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’ 

 

Overweging 

‘Ieder individu is geroepen om haar of zijn deel te leveren om ontwikkeling in 

duurzaamheid en vrede te verzekeren, opdat we de natuur zelf en de wereld om 

ons heen in stand houden. In alle eenvoud en nederigheid wil ik een beroep op 

een ieder doen, op alle mannen en vrouwen, zonder uitzondering. Ik wil hun 

vragen overtuigd te zijn van de ernst van de situatie en van ieders individuele 

verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid moet gestalte krijgen in de 

manier waarop men leeft als individu en als gezin, in het gebruik van 

hulpbronnen, in de activiteiten als burger, in het economische verkeer en in 

politieke beslissingen, in een zich persoonlijk gebonden voelen aan nationale en 

internationale inspanningen’.5 

 

Laat ons bidden 

God van de gerechtigheid, uw Zoon vereenzelfde zich met de vreugde en de 

hoop, het verdriet en de angst van de mensen van zijn tijd. Geef ons de kracht, 

als volgelingen van Jezus Christus, ons kruis van onze globale 

verantwoordelijkheid op ons te nemen en te worden tot zoekers van 

gerechtigheid en voorsprekers van het behoud van Gods Schepping. Amen. 

 

  

                                                           
5 Paus Johannes Paulus II tijdens een algemene audiëntie op 17 januari 2001 
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Statie 3: De eerste val 

 

Voorganger: Wij aanbidden U, Christus, 

  En we vragen uw zegen. 

Allen:  Omdat, door uw heilig kruis, 

  U de wereld hebt vrijgekocht en gered. 

 

Leviticus 25, 23-24 

Land mag nooit verkocht worden, alleen verpand, want het land behoort mij toe 

en jullie zijn slechts vreemdelingen die bij mij te gast zijn. In heel jullie land 

moet voor grond altijd het lossingsrecht blijven gelden. 

 

Overdenking 

‘Eén van de grootste onrechtvaardigheden van de huidige wereld bestaat juist 

hierin dat het betrekkelijk weinigen zijn die veel bezitten, en velen die bijna niets 

bezitten. Dat is de onrechtvaardigheid van de slechte verdeling van de goederen 

en diensten die oorspronkelijk bestemd zijn voor allen.’6 

 

Laat ons bidden 

God, hoe vaak zijn we niet de oorzaak geweest dat de levende Christus is 

gestruikeld en gevallen? Is het niet iedere keer als we stilzwijgend instemmen 

met onrechtvaardige wetten? Wanneer miljoenen en miljoenen van wanhopig 

arme mensen niet kunnen beschikken over de noodzakelijke basisbehoeftes en 

niet in waardigheid kunnen leven, staat de hele structuur van Gods Schepping op 

het punt in een te vallen. Als gedoopten hebben we de plicht ernaar te streven 

iedere vorm van uitbuiting en onderdrukking uit te sluiten, geef ons daartoe de 

kracht. Moge Uw Koninkrijk kome, Heer, daar waar we rijkdom meten aan 

hoeveel we in staat zijn niet te gebruiken en de mate van welzijn aan onze 

bereidheid tot delen. Amen. 

 

  

                                                           
6 Sollicitudo Rei Socialis (1988), 28. 
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Statie 4: De ontmoeting met zijn moeder 

 

Voorganger: Wij aanbidden U, Christus, 

  En we vragen uw zegen. 

Allen:  Omdat, door uw heilig kruis, 

  U de wereld hebt vrijgekocht en gered. 

 

Jesaja 66,13a: 

Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten 

 

Overweging 

‘In het contact met de schepping kan iemand de eeuwige waarden, waarop het 

leven is gegrondvest, beter begrijpen. Dat zijn, onder andere, waarden als 

schoonheid en waarheid, eenvoud en liefde, trouw en solidariteit’.7 

 

Laat ons bidden 

God, hoeveel mensen moeten niet hun eigen kruisweg gaan door 

onrechtvaardige economische verhoudingen, geweld, armoede en honger. En ook 

onze aarde lijdt. Zoals Maria Jezus troost, kunnen ook wij getroost worden, 

gesterkt en gerust gesteld door uw standvastige liefde voor ons, die we kunnen 

herkennen in de ontmoeting met het wonder en de schoonheid van uw 

Schepping. Moge de Schepping en haar schoonheid in ons een groter gevoel voor 

medelijden en solidariteit opwekken met onze wereldwijde familie van mensen 

en alles wat deel uit maakt van uw Schepping. Amen. 

 

 

  

                                                           
7 Paus Johannes Paulus II tijdens de uitreiking van de Franciscaanse Milieuprijs in Costa Rica, 1991. 
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Statie 5: Hulp bij het dragen van het kruis 

 

Voorganger: Wij aanbidden U, Christus, 

  En we vragen uw zegen. 

Allen:  Omdat, door uw heilig kruis, 

  U de wereld hebt vrijgekocht en gered. 

 

Mattheüs 25,40 

“Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de 

onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij 

gedaan.” 

 

Overweging 

‘De bedreiging voor onze leefomgeving, voor de planten en dieren, voor water en 

lucht wordt steeds groter. De Heilige Schriften geven ons het beeld van Kaïn, die 

zijn verantwoordelijkheid niet op zich wilt nemen: ‘‘Moet ik soms waken over 

mijn broer?’. De Bijbel toont ons de menselijke persoon inderdaad als degene die 

waakt over zijn broer en die de schepping die aan hem is toevertrouwd, in stand 

houdt’. 8 

 

Laat ons bidden 

God van het medelijden, help ons te erkennen dat wij wereldwijd over onze 

broers en zusters moeten waken. Zoals Simon van Cyrene Jezus hielp bij het 

dragen van het kruis, zo mogen ook wij helpen om het lijden te verlichten van 

hen die gebukt gaan onder het zware kruis van onrechtvaardigheid en geweld en 

van al uw schepselen, die door de klimaatverandering bedreigd worden. Amen. 

 

  

                                                           
8 Toespraak van paus Johannes Paulus II tot leerkrachten op het gebied van wetenschap, kunst en journalistiek, 
op 26 juni 1988 in Salzburg. 
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Statie 6: Het aangezicht van de lijdende 

 

Voorganger: Wij aanbidden U, Christus, 

  En we vragen uw zegen. 

Allen:  Omdat, door uw heilig kruis, 

  U de wereld hebt vrijgekocht en gered. 

 

Job 42, 5-6 

Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen 

aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij, zoals ik hier zit in 

het stof en het vuil. 

 

Overweging 

‘Er is tegenwoordig een grote 

behoefte om het soms hectische 

tempo van onze dagen te 

vertragen. Contact met de natuur, 

met haar schoonheid en haar 

vrede, geeft onze nieuwe kracht en 

geeft ons herstel. Terwijl onze 

ogen het wonder van de kosmos in 

zich opnemen, is het evenwel ook 

nodig om ons naar binnen te 

keren, naar de diepte van ons 

hart, naar het wezen van ons zijn, daar waar we oog in oog staan met ons 

geweten’.9 

 

Laat ons bidden 

God, het gezicht van uw zoon zien wij weerspiegeld in alle mannen en vrouwen 

en in de gehele schepping, geschapen door hem en voor hem. En toch hebben 

onze menselijke zondigheid en verwrongen wensen dat goddelijk aangezicht 

bezoedeld. Geef ons, zo bidden wij U, nieuwe ogen om een dieper inzicht te 

krijgen en de wereld te zien als U die ziet. Mogen onze inspanningen voor 

barmhartigheid en gerechtigheid, ons bidden en onze persoonlijk streven naar 

meer heiligheid dienen om het bebloede, gewonde gezicht van Christus in onze 

huidige wereld af te vegen, zodat anderen met hun eigen ogen een glimp van 

Gods genade mogen zien. Amen. 

 

  

                                                           
9 Paus Johannes Paulus II, Angelus, Italiaanse Apennijnen, 1993. 
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Statie 7: De tweede val 

 

Voorganger: Wij aanbidden U, Christus, 

  En we vragen uw zegen. 

Allen:  Omdat, door uw heilig kruis, 

  U de wereld hebt vrijgekocht en gered. 

 

Jesaja 5, 8 

Wee degenen die zich huis na 

huis toe-eigenen, die akker na 

akker samenvoegen, tot er 

voor niemand meer ruimte is 

en zij alleen het land 

bewonen. 

 

Overweging 

‘De mens die meer gegrepen 

is door het verlangen om te 

hebben en te bezitten dan door het verlangen om te zijn en te groeien, verbruikt 

de hulpbronnen van de aarde en zijn eigen leven op overmatige en ongeordende 

wijze.’10 

 

Laat ons bidden 

Heer, U valt op de grond onder de last van hebzucht, ongebreideld 

consumentisme en politiek zonder bezieling. Help ons U te herkennen in hen die 

de zware last dragen van een onrechtvaardige economie. Mogen wij niet aan de 

zijlijn blijven staan in de strijd voor een meer rechtvaardige en duurzame 

toekomst. Amen. 

 

  

                                                           
10 Centesimus Annus (1981), 37. 
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Statie 8: De wenende vrouwen getroost 

 

Voorganger: Wij aanbidden U, Christus, 

  En we vragen uw zegen. 

Allen:  Omdat, door uw heilig kruis, 

  U de wereld heeft hebt vrijgekocht en gered. 

 

Deuteronomium 30, 19 

Ik roep vandaag hemel en 

aarde als getuigen op: u 

staat voor de keuze tussen 

leven en dood, tussen 

zegen en vloek. Kies voor 

het leven, voor uw eigen 

toekomst en die van uw 

nakomelingen. 

 

Overweging11 

‘De westerse wereld staat 

heden op een tweesprong. 

Het huidige conflict gaat 

tussen een cultuur die het geschenk van het leven bevestigt, koestert en viert, 

en een cultuur die hele groepen van menselijke wezens – de ongeborenen, de 

terminaal zieken, de gehandicapten en anderen die ‘onbruikbaar’ zijn - buiten de 

grenzen van wettelijke bescherming plaatst. Mijn vurige wens is dat door de 

genade van God, werkzaam in het leven van de westerse mensen van welk ras, 

etnische groep, in welke economische situatie, van welk geloof dan ook het 

Westen de cultuur van de dood kan weerstaan en ervoor kiest standvastig aan de 

kant van het leven te staan. Kiezen voor het leven houdt in dat men iedere vorm 

van geweld afwijst: het geweld van de armoede en de honger, dat zoveel 

mensen onderdrukt; het geweld van gewapende conflicten en het geweld van 

onbedachtzame schade aan de natuurlijke leefomgeving’.  

 

Laat ons bidden 

God, we betreuren het dat we zien hoe Christus lijdt in de armen en hoe Hij de 

pijn van Gods gehele Schepping omarmt. Toch zouden we, net als de wenende 

vrouwen van Jeruzalem, misschien ook onze kinderen moeten beklagen, die de 

lasten zullen dragen van de wereldwijde vernietiging van het milieu. Mogen onze 

tranen van berouw ons zicht zuiveren en ons de kracht geven te kiezen voor het 

leven, ter wille van onze kinderen en kleinkinderen en alle schepselen van God. 

Amen. 

 

  

                                                           
11 Preek van paus Johannes Paulus II in St. Louis, Missouri 27 januari 1999. Daar waar ‘westerse wereld’ etc. is 
vertaald stond oorspronkelijk ‘America’ of ‘Americans’.  
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Statie 9: De derde val 

 

Voorganger: Wij aanbidden U, Christus, 

  En we vragen uw zegen. 

Allen:  Omdat, door uw heilig kruis, 

  U de wereld hebt vrijgekocht en gered. 

 

Jesaja 30, 10-11 

Tegen de zieners zeggen zij: ‘Voor 

ons geen visioenen!’ en tegen de 

schouwers: ‘Schouw niet naar 

waarheid. Spreek leugens tegen ons 

en valse profetieën. Verlaat de juiste 

weg, wijk af van het rechte spoor. 

Val ons niet lastig met de Heilige van 

Israël.’ 

 

Overweging 

‘Het gebrek aan belangstelling bij 

zoveel mensen voor politieke 

onderwerpen, legt hun gevoel van hulpeloosheid in de strijd voor het goede bloot 

’.12 

 

Laat ons bidden 

Heer, U hebt ons begenadigd met uw intelligentie, uw wijsheid en kracht. U hebt 

ons geroepen om leiderschap te tonen ten gunste van al uw schepselen. Zo vaak 

schieten wij tekort in het antwoord op uw roepen. Als onze aandacht voor het 

zoeken naar waarheid en gerechtigheid verslapt en die aandacht uitgaat naar 

onbenulligheden en het najagen van wind, laten we in feite U vallen. Vergeef ons 

en hernieuw in ons onze betrokkenheid op U, Schepper, Verlosser en Heilige 

God. 

 

  

                                                           
12 Paus Johannes Paulus II tijdens zijn preek op de Wereldjongerendagen in Czetochowa, 15 augustus 1991. 
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Statie 10: Van zijn kleding beroofd 

 

Voorganger: Wij aanbidden U, Christus, 

  En we vragen uw zegen. 

Allen:  Omdat, door uw heilig kruis, 

  U de wereld hebt vrijgekocht en gered. 

 

Jesaja 53, 3 

Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende 

en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, 

door ons verguisd en geminacht. 

 

Overweging 

In de hele wereld zien 

we de resultaten van 

exploitatie die veel 

vernielt zonder 

rekening te houden 

met toekomstige 

generaties. Wereldwijd 

de bossen 

beschermen; het 

hoofd bieden aan verwoestijning en erosie; de verspreiding van giftige 

substanties, die schadelijk zijn voor mensen, dieren en planten; de atmosfeer 

beschermen; dat alles kan alleen worden bereikt door actieve en verstandige 

samenwerking, over grenzen heen en zonder politieke machtspelletjes.13 

 

Laat ons bidden 

Genadige God, veel te vaak zijn het menselijk leven en de rest van uw Schepping 

ontdaan van de heelheid, de schoonheid en de waardigheid waarmee U ze 

begiftigd hebt. Het gebeurt vlak voor onze ogen, maar toch herkennen wij het 

niet als een deel van de moderne Calvarie. Zoals de Romeinse soldaten 

dobbelden om uw kleding, zijn ook wij medeplichtig aan uw lijden, omdat we 

vaak op zoek zijn naar gewin op korte termijn, terwijl dat ten koste gaat van het 

mooie weefsel van het leven en het milieu op onze planeet. Raak ons in ons hart 

opdat we het foute dat we doen, herkennen en opdat we ons gedrag veranderen. 

Amen. 

 

  

                                                           
13 Paus Johannes Paulus II tijdens een persconferentie in Antananarivo, Madagaskar, april 1989. 
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Statie 11: Aan het kruis genageld 

 

Voorganger: Wij aanbidden U, Christus, 

  En we vragen uw zegen. 

Allen:  Omdat, door uw heilig kruis, 

  U de wereld hebt vrijgekocht en gered. 

 

Zacharia 12, 10b 

Ze zullen zich weer naar mij 

wenden, en over degene die ze 

hebben doorstoken, zullen ze 

weeklagen als bij de rouw om een 

enig kind; hun verdriet zal zo 

bitter zijn als het verdriet om een 

oudste zoon. 

 

Overweging 

‘Eerbied voor het leven en voor 

de waardigheid van de menselijke 

persoon strekt zich ook uit tot de 

rest van de schepping, die geroepen is om zich aan te sluiten bij de lofprijzing 

van God door de mensheid.’  

 

Laat ons bidden 

God, uw vergevingsgezindheid is grenzeloos. Toen uw Zoon tot U sprak, toen Hij 

uitschreeuwde; ‘Vader, vergeef het hun, zij weten niet wat ze doen’, bedoelde Hij 

ook ons. Ons verwerpen van de intrinsieke waardigheid van elke menselijk leven, 

ons vergeten van het wonder en de heilige bestemming van uw gehele 

schepping, ons misleidend model van vooruitgang – het zijn de spijkers waarmee 

u vandaag de dag aan het kruis gelsagen wordt. Mogen onze tranen van berouw 

ons opnieuw openstellen voor uw altijd durende aanwezigheid, waarin alles leeft, 

beweegt en zijn diepste wezen vindt. Amen. 
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Statie 12: Jezus sterft aan het kruis 

 

Voorganger: Wij aanbidden U, Christus, 

  En we vragen uw zegen. 

Allen:  Omdat, door uw heilig kruis, 

  U de wereld hebt vrijgekocht en gered. 

 

Filippenzen 2, 6-8 

Hij die de gestalte van God had, hield 

zijn gelijkheid aan God niet vast, maar 

deed er afstand van. Hij nam de 

gestalte aan van een slaaf en werd 

gelijk aan een mens. En als mens 

verschenen, heeft hij zich vernederd 

en werd gehoorzaam tot in de dood – 

de dood aan het kruis. 

 

Overweging 

‘Het is duidelijk, een adequate 

oplossing kan niet louter gevonden 

worden in een beter management of in 

een meer rationeel gebruik van de 

hulpbronnen van deze wereld… Beter is 

het om naar de kern van het probleem 

te gaan en om die diepe morele crisis, 

waarvan de vernietiging van het milieu 

slechts een lastig aspect is, in zijn 

geheel in ogenschouw te nemen’. 14 

 

Laat ons bidden. 

God van het medelijden, U die alle menselijke lijden en aardse zwoegen omarmt 

en tegen uw hart aandrukt, wees ons genadig. Geef ons de moed om onze 

broosheid te aanvaarden en ons persoonlijk kruis te dragen. En bevrijd ons van 

de angst voor de veranderingen in ons persoonlijk leven, onze samenleving en 

onze instellingen, waartoe U ons oproept. 

  

  

                                                           
14 Paus Johannes Paulus II, Boodschap ter gelegenheid van de 23ste Wereldvrede-dag, 1990. 
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Statie 13: Van het kruis afgenomen 

 

Voorganger: Wij aanbidden U, Christus, 

  En we vragen uw zegen. 

Allen:  Omdat, door uw heilig kruis, 

  U de wereld hebt vrijgekocht en gered. 

 

Kolossenzen 1, 19-20 

In hem heeft heel de volheid willen 

wonen en door hem en voor hem alles 

met zich willen verzoenen, alles op 

aarde en alles in de hemel, door vrede 

te brengen met zijn bloed aan het kruis. 

 

Overweging 

‘Vandaag de dag neigen sommige 

katholieken ertoe ontmoedigd en 

gedesillusioneerd te raken. Zij neigen 

ertoe om tot onze Heer te roepen: 

‘Waarom grijpt God niet in wanneer geweld zijn mensen bedreigt? Waarom laat 

God ons ondergang en ellende zien? Waarom laat God het kwade toe?’ Ons 

vertrouwen kan wankelen; we kunnen ons geduld met God verliezen. In het 

drama van de geschiedenis kunnen we onze afhankelijkheid van God eerder als 

loodzwaar drukkend dan als bevrijdend ervaren. Ook ons hart kan koud en hard 

worden. Dierbare broeders en zusters in Christus, openheid naar de Heer toe, 

een bereidheid om Hem onze levens te laten veranderen, zou een hernieuwde 

spirituele en missionaire vitaliteit onder westerse katholieken moeten 

voortbrengen. Jezus Christus is het antwoord op de vraag, gesteld door ieder 

menselijk leven.’15 

 

Laat ons bidden 

God die alle dingen nieuw maakt, help ons om ons geloof, onze hoop en onze 

liefde te bewaren wanneer we ons verpletterd en ontmoedigd voelen door de 

angstig makende uitdagingen van de ecologische crisis. Verdiep onze moed en 

maak gebruik van ons als instrumenten voor de verzoening en vrede die U wenst 

voor al uw schepselen. Amen. 

  

  

                                                           
15 Paus Johannes Paulus II, Preek in het Oriole Park in Camden Yard, Baltimore, 8 oktober 1995. ‘American 
Catholics’ is vertaald als ‘westerse katholieken’.  
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Statie 14: In het graf gelegd 

 

Voorganger: Wij aanbidden U, Christus, 

  En we vragen uw zegen. 

Allen:  Omdat, door uw heilig kruis, 

  U de wereld hebt vrijgekocht en gered. 

 

Romeinen 8, 19-21 

De schepping ziet er reikhalzend 

naar uit dat openbaar wordt wie 

Gods kinderen zijn. Want de 

schepping is ten prooi aan 

zinloosheid, niet uit eigen wil, maar 

door hem die haar daaraan heeft 

onderworpen. Maar ze heeft hoop 

gekregen, omdat ook de schepping 

zelf zal worden bevrijd uit de 

slavernij van de vergankelijkheid en 

zal delen in de vrijheid en luister die 

Gods kinderen geschonken wordt. 

 

Overweging 

‘De wereldwijde familie van mensen ziet zich geconfronteerd met een 

fundamentele uitdaging om de hulpbronnen op onze planeet op een wijze en 

verantwoordelijke manier te gebruiken, hetgeen inhoudt: met respect voor de 

beperktheid die voor deze hulpbronnen geldt. Zo handelen betekent de wil van 

de Schepper respecteren.’16 

 

Laat ons bidden 

Genadevolle God, voor wie niets onmogelijk is, help uw Kerk, te midden van 

tegenspoed, trouw aan U te zijn. Geef ons de kracht om dragers van uw droom 

te zijn, uw droom van gerechtigheid, vrede en eensgezindheid voor heel uw 

schepping. Geef ons de moed profeten van hoop te zijn in onze huidige wereld. 

Amen. 

 

  

                                                           
16 Preek van Paus Johannes Paulus op IJsland, 4 juni 1989. 
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Statie 15: Verrijzenis: een nieuwe hemel en aarde 

 

Voorganger: Wij aanbidden U, Christus, 

  En we vragen uw zegen. 

Allen:  Omdat, door uw heilig kruis, 

  U de wereld hebt vrijgekocht en gered. 

 

Openbaring 21, 1-5a 

Ik zag een nieuwe hemel en 

een nieuwe aarde. Want de 

eerste hemel en de eerste 

aarde zijn voorbij, en de zee is 

er niet meer. Toen zag ik de 

heilige stad, het nieuwe 

Jeruzalem, uit de hemel 

neerdalen, bij God vandaan. Ze 

was als een bruid die zich mooi 

heeft gemaakt voor haar man 

en hem opwacht. Ik hoorde een 

luide stem vanaf de troon, die 

uitriep: ‘Gods woonplaats is 

onder de mensen, hij zal bij hen 

wonen. Zij zullen zijn volken 

zijn en God zelf zal als hun God 

bij hen zijn. Hij zal alle tranen 

uit hun ogen wissen. Er zal 

geen dood meer zijn, geen 

rouw, geen jammerklacht, geen 

pijn, want wat er eerst was is 

voorbij.’ Hij die op de troon zat 

zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ 

 

Overweging 

Katholieken en alle burgers van de westerse landen: U kent zo’n lange traditie 

van geestelijke edelmoedigheid, ijver, eenvoud en offerbereidheid, dat U zeker 

aan deze oproep van vandaag tot hernieuwde ijver en nieuwe vastbeslotenheid 

welwillend gehoor wilt geven. In de vreugdevolle eenvoud, geïnspireerd door het 

Evangelie en de evangelische geest van broederlijk delen, zult U het beste 

middel vinden tegen bittere kritiek, verlammende twijfel en de bekoring geld tot 

het belangrijkste instrument en tot de eigenlijke maatstaf voor de menselijke 

vooruitgang te maken.17 

 

Laten we bidden 

 

                                                           
17 Toespraak van paus Johannes Paulus II op 2 oktober 1979 in het Yankee Stadium in New York, nr. 6. 
Uiteraard kan het appèl ook van toepassing zijn op katholieken en burgers in Nederland, United States is 
daarom vervangen door ‘westerse landen’.  
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Wij prijzen U en zeggen U dank, almachtige God, want Jezus Christus is 

inderdaad verrezen. Mogen de gaven die we van U hebben ontvangen, ons in 

vuur en vlam zetten, indachtig dat U ons niet bezielt met ‘een geest van 

lafhartigheid, maar met een geest van kracht, liefde en bezonnenheid’ ( 2 Tim. 

1,7). Mogen wij als Lichaam van Christus onze missionaire opdracht om de 

wereld gezond te maken en te heiligen waarmaken, ‘opdat God over alles en 

allen zal regeren’ (1 Kor. 15,28).  

Colofon 

 

De kruisweg ‘Op weg naar ecologische bekering’ is een vertaling van On the path 

of ecological conversion, uitgegeven in 2012 door het Franciscan Action Network, 

United States of America. 
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