
As-Woensdag: ’n Eerste tree op die kruisweg 

“Lent is the period in which, 
learning to abstain from adoring the shrine of the self, 

we come to see beyond the divinity we have made of ourselves 
to the divine will for all the world.” 

John Chittister

Silence: We become present 
[Kyrie Eleison is ’n Lydenstyd-frase “Heer wees ons genadig”]


Ons lees hardop saam…Jesaja 55:8-9 
“My gedagtes is nie julle gedagtes nie, 
en julle optrede nie soos Myne nie, 
sê die Here; 
soos die hemel hoër is as die aarde, 
so is my optrede verhewe bo julle optrede 
en my gedagtes bo julle gedagtes.” 

Ons reflekteer oor 
 die kruisweg 
   is pad en manier van God  
       is die pad na lewe 

Ons bely hardop saam 
 die kruisweg 
   is pad en manier van God  
       is die pad na lewe 

The way of the cross | The way of Christ — Philippians 2:5-11 
Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was: 
Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse 



nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, 
maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem 
en aan mense gelyk te word. 

En toe Hy as mens verskyn het, het Hy Homself verder verneder. 
Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. 

Daarom het God Hom ook tot die hoogste eer verhef 
en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is, 
sodat in die Naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die 
aarde is, 
die knie sou buig, en elke tong sou erken: 
“Jesus Christus is Here!” tot eer van God die Vader. 

Ons bely saam… 
Brood en Wyn is die tekens wat ons herinner aan	  
God se offer van Homself 
God se liefde 
God se weg 
God se aard 

Die kruisweg is die weg na lewe 
Wanneer ons deel in die brood en wyn as herinneringsteken van die weg

Is dit ’n oorgee in vertroue — dat God se vreemde pad die pad na lewe is 

Is dit ’n gebed dat Sy weg, Sy manier, ook ons weg en manier sal word


Nagmaal - ons word een met die Weg 

Gal 2:19b-20 
Ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar 
Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in 
die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê. 

I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. (NIV)


Ons bely hardop saam… (x3) 
	 I no longer not I, 
	 But Christ in and through me. 

Stilte: Ons reflekteer oor ons belydenis 

As-kruis: Ons ontvang die merk van die weg 
Die merk van die kruis is ’n herinneringsteken van die weg 

Die as herinner ons dat ons liefde al is wat in die ewigheid sal oorbly

Nie ons geloof nie, nie ons profetiese gawes nie, nie ons godsdienstige praktyke 
nie — Maar ons liefde (1 Kor 13)

Gebed


