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Inleiding 
De kruisweg in het begijnhof van Lier is de enige overgebleven 

kruisweg in open lucht in ons land. De oorspronkelijke 

kruisweg dateerde uit 1890-1920 en was geschilderd op 

houten panelen, die nog door Bernard Janssens gerestaureerd 

werden in 1949. Ook in 1986-1987 werd deze kruisweg zo 

goed mogelijk hersteld.  

Schrijver en kunstenaar Felix Timmermans schreef in het boek 

“De zeer schone uren van Juffrouw Symforosa, begijntjen” 

(1918): 

“De kruisweg zijn schilderijtjes die elk 

onder een schalleën daksken, hier en daar 

aan de muren der huizen of aan die der 

kerk gespijkerd zijn. Ze zijn oud, mollig en 

flauwzoet geschilderd, door den tijd 

gebersten, geblaasd en afgeschilferd.” 

En dat waren ze ook, ondanks verscheidene (pogingen tot) 

restauraties door onder andere fotograaf en kunstschilder 

Bernard Janssens. Tot op dinsdag 19 maart 2019, toen Fons 

Teijssen zijn nieuwe versie van de Kruisweg mocht ophangen, 

met hulp van de olijke mannen van de gilde Heren van Lier, 

welke zijn begin kent aan de begijnhofkerk (ingewijd in 1671), 

ofwel de St.-Margarethakerk. 
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Desalniettemin was deze oude kruisweg te zeer aangetast 

door de tand des tijds, en besloot men om deze in zijn geheel 

te vervangen. 

Op 19 maart 2019 werd de nieuwe kruisweg opgehangen. 

Deze werd geschilderd door de Lierse aquarellist Fons 

Teijssen, en gedrukt op aluminiumplaten. Hiervoor kon Fons 

rekenen op hulp van de gilde Heren van lier. De schilder 

situeert het verhaal van de lijdensweg van Jezus in het 

begijnhof van Lier, een geniale invalshoek die de kruisweg 

meteen een bindt aan zijn omgeving. Zo wordt Jezus ter dood 

veroordeeld vlak voor de begijnhofkerk, en gekruisigd op de 

velden net buiten het begijnhof. Zo werd deze kruisweg een 

echt Liers kunstwerk. 

Sinds een tijdje kon u op de weblog www.teijssen.be al de 

verschillende staties bewonderen en wat meer uitleg 

verkrijgen per statie, maar het ontbrak nog aan een 

totaaloverzicht zodat u bij een eventueel bezoek aan het 

begijnhof - met dit boekje in de hand - nog makkelijker uw weg 

kan vinden van de eerste tot de laatste statie. 

Veel plezier! 
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Plattegrond met de veertien staties van de kruisweg in het begijnhof van Lier 
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1e statie 
U vindt de eerste statie aan de zonnekant van de St.-

Margarethakerk, net om de hoek op het Oud-Kerkhof. We 

beginnen onze persoonlijke kruisweg aan de schone kerk van 

het begijnhof. 

I. Jezus wordt ter dood veroordeeld. 

O Hemlen staet verbaest, 

O Englen, wilt betreuren 

Den smaed die Jesus lijd 

Zou d’aerd’niet moete scheuren!” 

De Romeinse stadhouder van Jeruzalem, Pontius Pilatus, 

veroordeelt Jezus ter dood omdat hij zich zou uitgeven voor 

‘koning der Joden’. Volgens de evangelies hadden joodse 

priesters sterk aangedrongen op deze veroordeling. 

  



9  
 

 



10  
 

2e statie 
Pontius Pilatus stuurt ons op weg, naar de volgende statie. U 

vindt deze aan dezelfde kant van de St.-Margarethakerk, een 

20-tal meter verderop van waar we begonnen zijn. 

II. Jezus neemt het kruis op Zijn schouders. 

Kruis, omhelsd door Jesus armen, 

kruis, gedragen door mijn God 

Spreek mij van Zijn groot erbarmen: 

Leer me dragen ‘t menschen lot.” 

Volgens de evangeliën werd Jezus na zijn veroordeling eerst 

gegeseld, alvorens hij de doornenkroon op kreeg en bespot 

werd. Vervolgens lag buiten het kruis op hem te wachten. 
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3e statie 
Aan de tweede statie draaien we ons om en volgen we de 

Sympforosastraat. In de volgende straat, de Martienushoek, 

vinden we rechts van ons de toegangsdeur naar het 

Piepenholleke, het gildelokaal van de Heren van Lier. Net 

daarvoor vinden we de derde statie van de kruisweg terug. 

III. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. 

Jesus valt! Ach, ‘t is mijn zonde, 

die Hem doet storten ter aerd; 

‘k Heb toch in zoo meen’ge stonden, 

Hem den last van ‘t kruis verzwaerd!” 

Verzwakt door het bloedverlies ten gevolge van de geseling en 

de doornenkroon, valt Jezus. 
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4e statie 
Net zoals Jezus verder gaat, gaan wij verder de Martienushoek 

uit tot op het kruispunt met de Sint-Margarethastraat. Net 

hiervoor hangt de vierde statie van de kruisweg en komen we 

Hem weer tegen. 

IV. Jezus ontmoet Zijn Heilige Moeder. 

Moeder! Zoon! Wat zijn Uw harten 

In dat oogenblik verscheurd! 

Hier de Moeder, vol van smarten; 

Daar de Zoon bebloed, besmeurd!” 

Niemand kan zonder zijn moeder, ook Jezus niet. Zij staat langs 

de weg die Jezus gaat, machteloos en biddend. Zij helpt hem 

de kracht te vinden het kruis te dragen. 
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5e statie 
Gaan we na moeder Maria ontmoet te hebben op de Sint-

Margarethastraat naar rechts tot aan de poort aan de 

vestkant, dan vinden we aan onze linkerkant statie nummer 5 

terug, net naast het uithangbordje van de Fotogroep Pallieter. 

V. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen. 

De prooi dreigt hun ‘t ontglippen 

Voor zij Hem aen ‘t kruishout slaen 

Daerom klinkt het van hun lippen 

Simon, help dien Man in ‘t gaen” 

Simon van Cyrene was een toevallige passant, op terugweg 

van zijn akker, die opgedragen werd het kruis van Jezus over 

te nemen. Wellicht vreesden de Romeinen dat Jezus anders 

niet tot aan Golgotha zou geraken. 
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6e statie  
Keren we terug op onze stappen door de Sint-

Margarethastraat en slaan we rechtsaf de Bodegemstraat in, 

dan zien we aan onze rechterkant de zesde statie van onze 

kruisweg. 

VI. Veronica droogt het aangezicht van Jezus af. 

‘t Was U zalig heilige vrouwe, 

Dat gij Jesus hebt verkwikt: 

En zijn oog, vol smart en rouwe 

Dankbaer u heeft toegeblikt.” 

De overlevering wil dat in de doek waarmee Veronica Jezus 

verfriste, een afdruk van zijn gezicht achterbleef. In de Bijbel 

komt de naam Veronica echter niet voor, net als de namen van 

andere vrouwen die Jezus vergezelden. De naam Veronica is 

afgeleid van de Latijnse woorden “vera icon”: ware afbeelding. 

Het doek zelf, waarvan algemeen aangenomen wordt dat het 

bij de Plundering van Rome in 1527 vernietigd zou zijn, droeg 

de naam “soudarion” (Grieks) of “sudarium” (Latijn).  
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7e statie 
Verfrist of niet, Jezus moet zijn kruis verder dragen. En zo gaan 

wij verder de Bodegemstraat uit naar statie 7, welke we net 

om het hoekje met de Grachtkant terugvinden, links van ons. 

VII. Jezus valt voor de tweede maal. 

Heer, gaet Hij ter aerde vallen… 

‘t Zware kruishout drukt Hem neer 

Hoe de beulen vuisten ballen, 

Jesus valt; Hij kan niet meer!” 

In de Bijbel staat echter niets over vallen, bezwijken of 

struikelen. Het is natuurlijk niet uit te sluiten dat dit 

toegevoegd werd om de zwaarte van de relatief korte tocht te 

benadrukken. Het zou de enorme last illustreren van de 

zonden van alle mensen, die Jezus op zich had genomen. 
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8e statie 
Een tweede keer vallen, een tweede keer opstaan. We 

vervolgen onze weg langs de Grachtkant tot we bij de 

volgende zijstraat, het Hemdsmouwken, komen. Statie 8 

hangt hier op het hoekje, net onder het naambordje. 

VIII. Jezus troost de wenende vrouwen. 

‘k Prijs u, vrouwen, die in tranen 

Jesus’ smarten hebt beklaagd; 

want Hij troost, met zacht vermanen 

Hij, die ‘t leed zoo troostloos draagt.” 

Jezus is verraden, geslagen, geschopt, en vernederd. Nu 

draagt Hij het zware kruis op Zijn schouder en rug. Overal om 

Hem heen schreeuwen mensen naar Hem. Er wordt getrokken 

en geduwd. Dan komt Hij een groepje vrouwen tegen. Zij 

schreeuwen niet. Zij kijken, en huilen om wat Hem wordt 

aangedaan. Jezus ziet hen staan en komt moeizaam naar ze 

toegelopen en zegt: “Weent niet over Mij, maar weent over 

uzelf en over uw kinderen.” (Lucas 23,28) 
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9e statie 
De al dan niet getrooste vrouwen laten we achter ons. We 

keren ons om en lopen verder langs de Grachtkant tot aan het 

toegangspoortje. Daar vinden we de negende statie van onze 

kruisweg. 

IX. Jezus valt voor de derde maal. 

Na Zijn derden val ter aarde 

Neemt Hij moedig ‘t Kruis weer op, 

En het Volk het wreed ontaerde, 

Rukt Hem voort met duw en schop” 

Ook deze val staat niet in de Bijbel, maar kan beschouwd 

worden als mogelijke toevoeging om alweer de zwaarte van 

Jezus’ lijden aan te tonen. Op deze manier spreekt Hij op een 

woordloze manier iedereen aan die valt. Hij spoort hen aan 

weer op te staan. “In Zijn eigen lichaam heeft Hij onze zonden 

op het kruishout gedragen, opdat wij aan de zonden zouden 

afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door Zijn 

striemen zijt gij genezen.” (1 Petr. 2,24) 
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10e statie 
Voor de volgende statie keren we even terug van nummer 9 

en slaan we rechtsaf de Pompstraat in. Daarna gaan we weer 

naar rechts en draaien vervolgens terug af op het Oud-

Kerkhof, ditmaal aan de schaduwkant van de Sint-

Margarethakerk. Op het einde van de straat vinden we de 

tiende statie. 

X. Jezus wordt van Zijn klederen beroofd. 

Heilige Onschuld, bloot gegeven 

Aan den blik van knecht en Jood; 

Welk een schande, onbeschreven, 

Heeft opnieuw uw leed vergroot!” 

Jezus is gearriveerd op Golgotha (wat volgens het evangelie 

volgens Marcus het Hebreeuws of Aramees woord is voor 

schedelplaats). Hier nemen de soldaten Hem hardhandig Zijn 

kledij af, zodat Zijn wonden en striemen zichtbaar worden 

voor iedereen. “De krijgsknechten dan […] namen Zijn 

klederen. Een deel ervan verloten ze onder elkaar.” (Johannes 

19:23-24) 
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11e statie 
We draaien ons weg van het tafereel waar Jezus wordt 

ontdaan van Zijn kledij en lopen terug naar de Sint-

Margarethastraat. Tegen de mooie, witte gevel van het laatste 

huisje aan onze linkerkant vinden we statie elf terug. 

XI. Jezus wordt aan het kruis genageld. 

Rukkend aan Zijn ledematen 

Drijft men naaglen in Zijn vleesch 

Ziet die bende onverlaten 

Ruw verscheuren aar en pees.” 

Deze scene wordt eigenlijk weinig uitgebeeld, behalve dan op 

kruiswegen. “Twee misdadigers werden samen met Hem naar 

de plaats van terechtstelling gebracht. Schedel of Golgotha 

heette die plaats. Daar werden ze alle drie gekruisigd. Jezus in 

het midden en de twee misdadigers aan weerszijden van Hem. 

‘Vader,’ zei Jezus, ‘vergeef het deze mensen. Zij weten niet 

wat ze doen.'” (Lucas 23:33-34) 
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12e statie 
Draaien we ons – staande aan statie elf – naar rechts, dan zien 

we aan de overkant van de Sint-Margarethastraat statie 12 

hangen. 

XII. Jezus sterft aan het kruis. 

Buigt uw hoofden, vouwt uw handen, 

Ach, mijn Jesus is niet meer!… 

Heiligste der offeranden 

Gij verzoent den Hemelheer!” 

Boven op het kruis werd een bordje met de letters I N R I 

bevestigd: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, Latijn voor Jezus 

van Nazareth, koning der joden. Spottend bedoeld weliswaar. 

“En ter negender ure, riep Jezus met een grote stem, 

zeggende: ELOI, ELOI, LAMMA SABACHTANI, hetwelk is, 

overgezet zijnde: Mijn God, Mijn God! Waarom hebt Gij Mij 

verlaten? […] En Jezus, een grote stem van Zich gegeven 

hebbende, gaf den geest.” (Marcus 15:33-41) 
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13e statie 
Draaien we bij de twaalfde statie nu naar links en wandelen 

we tot op het kruispunt met de Wezenstraat, dan vinden we 

de 13e statie tegen de witte voorgevel van het linkerhuis. 

XIII. Jezus wordt van het kruis afgenomen. 

In Maria’s moederarmen 

Vlijen vrome mannen zacht, 

Hem die door zijn groot’erbarmen 

‘t Leven zelfs ten offer bracht.” 

Kruisiging was in die tijd geen ongewone straf. Meestal lieten 

de Romeinen de gestorvenen hangen, ten prooi aan aaseters. 

Jozef van Arimathea krijgt van Pilatus toestemming om het 

lichaam te begraven. Deze Jozef was volgens Johannes in het 

geheim een volgeling van Jezus: “[..] die een discipel van Jezus 

was, maar bedekt om de vreze der Joden [..]” (Johannes 19:38) 
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14e statie 
De laatste statie van de kruisweg in het begijnhof van Lier 

vinden we op de Kalvarieberg. Vanaf de dertiende statie lopen 

we verder de Wezenstraat uit tot aan het zijstraatje links, 

eerder een klein woonerf. Staande vóór het scheve poortje 

van de calvarie vinden we de 14e statie aan onze linkerkant 

terug. 

XIV. Jezus wordt in het graf gelegd. 

O Zondaer die nog vreest 

een Kwaede dood te sterven, 

Met een onregt berouw, 

Leg tog uw zonden af.” 

Jozef van Arimathea wikkelt het lichaam van Jezus in doeken, 

en legt het in een uit de rotsen uitgehouwen graf. Johannes 

schrijft dat hij daarbij geholpen werd door Nicodemus. Het 

graf had Jozef eigenlijk voor zichzelf laten maken. Ook over 

deze Jozef ontstonden buiten de Bijbel legendes: hij zou bloed 

van Christus in een kelk hebben opgevangen, die nu bekend 

staat als de Heilige Graal. 
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