
Wij laten Jezus niet alleen
op zijn zware tocht



Maria ging later nog 
vaak deze weg om 
aan Jezus te denken



Vele mensen lopen nu 
nog op de weg die 
Jezus toen liep.
Zij denken aan al het 
moeilijke dat Jezus 
moest meemaken.



In de kerk is ook een 
kruisweg.
Ook daar kun je 
denken aan Jezus.

Dank U wel, Jezus, 
voor alles wat U voor ons deed.



Pilatus veroordeelt 
Jezus

Kijk, hier is Jezus, 

zegt Pilatus.

Aan het kruis met Hem, 

roepen de mensen.

Jezus, 

ik wil altijd van U houden.



Jezus moet een 
zwaar kruis dragen
Het kruis is zwaar en ruw.

Het doet pijn en drukt op zijn schouders, 

maar meer nog op zijn hart.

Jezus zegt niets 

en draagt het kruis uit liefde.

Dank U wel, Jezus, voor uw lijden.



Jezus valt 
voor de eerste keer
Hij heeft veel pijn aan zijn hoofd en zijn 
schouders.

Hij struikelt en valt.

Hij vindt het erg dat zo weinig mensen 
in Hem geloven.

Jezus, ik wil doorzetten als ik iets 
moeilijks moet doen of geen zin heb.

Ik wil anderen helpen die het moeilijk 
hebben.



Maria komt bij Jezus

Maria wil kijken of ze Jezus even kan 
troosten.

Het maakt haar verdrietig haar lieve kind 
zo te zien lijden.

Het doet Jezus goed om zijn moeder te 
zien.

Maria, U bent ook mijn Moeder.

Ik wil vaak tot U bidden.

Help me om van Jezus te houden.



Simon helpt Jezus

Jezus kan zijn kruis niet meer alleen 
dragen.

Simon komt van het veld. Hij gaat 
Jezus helpen. Wat fijn dat Jezus niet 
alleen is. Wat fijn dat Simon helpt.

Ik wil kijken hoe ik anderen kan 
helpen, ook als ik soms geen zin 
heb.

Zo help ik Jezus.



Veronica veegt even over 
het gezicht van Jezus.
Ook Veronica gaat helpen. Ze veegt even 
over het gezicht van Jezus. Wat lief van 
haar!

Jezus is heel blij. Het geeft Hem weer 
moed.

Ik wil troosten wie verdrietig is.

Ik vraag Jezus om vergeving als ik anderen 
verdriet gedaan heb. 

Dan is Jezus blij.



Jezus valt weer.
Voor de tweede keer.

De soldaten schelden op Jezus.

Hij moet doorlopen!

Maar Jezus is doodop. Hij valt opnieuw.

Jezus probeert toch weer op te staan.

Hij wil de weg van het lijden helemaal gaan.

Hij wil de zonden van de mensen weer goed 
maken.

Help ons dat wij nooit

anderen met onze woorden pijn doen.



Vrouwen hebben 
verdriet om Jezus

Vrouwen staan langs de weg.

Zij hebben verdriet om Jezus.

Zorg maar dat jullie kinderen geen 
kwaad doen, zegt Jezus.

Jezus, ik wil geen kwaad doen. Ik wil 
goed zijn en anderen helpen en blij 
maken.

Jezus, help me daarbij.



Al weer valt Jezus.
Voor de derde keer.
Jezus heeft haast geen kracht meer over.

Hij heeft veel bloed verloren en het is 
heet.

Bovenaan de berg Golgotha valt Jezus 
weer.

Hij kan nauwelijks meer opstaan.

Jezus, help me als ik geen moed heb of
verdrietig ben.

Help me om door te gaan.



Ze pakken Jezus alles af.

De soldaten pakken Jezus de kleren af.

Ze hebben helemaal geen eerbied voor 
Jezus.

Er zijn mensen die Jezus uitlachen en 
bespotten.

Jezus, ik wil anderen niet uitlachen.

Leer ons respect te hebben voor iedere 
mens.



Jezus wordt aan het 
kruis gespijkerd

Wat doen ze toch nu met Jezus?

Ze slaan Jezus met spijkers vast aan het 
kruis.

Dan zetten ze het kruis rechtop.

Jezus heeft nu vreselijk veel pijn.

Jezus bidt: Vader, vergeef hen toch!

Wat lief van Jezus!

Jezus, ik wil ook vergeven als iemand mij 
pijn doet. 

Wilt U ook helpen dat alle mensen in 
vrede leven?



Jezus sterft

Jezus hangt aan het kruis.

Maria en Johannes zijn bij Hem. 

Dat geeft Jezus troost. 

Blijf voor elkaar zorgen, zegt Jezus.

Jezus geeft zijn leven, om ons het leven in 
de hemel te geven. 

Jezus, ik dank U dat U voor alle mensen 
gestorven bent.

Jezus, ik wil altijd van U houden.



Maria houdt Jezus vast

Twee vrienden

halen het lichaam van Jezus van het kruis af.

Ze leggen Hem in de armen van zijn moeder 
Maria.

Zij heeft veel verdriet

maar zij weet ook dat het lijden nu voorbij is.

De weg naar de hemel is nu weer open.

Maria, wilt u ook alle mensen troosten die 
verdriet hebben omdat iemand gestorven is!



Jezus wordt begraven
De twee vrienden leggen Jezus in het graf.

Iedereen is heel verdrietig.

Ze gaan weg van het graf. Dag Jezus; wij 
komen gauw weer terug om bij u te 
bidden.

Maar Jezus heeft ook gezegd: Ik zal weer 
levend worden.

Drie dagen later is Jezus verrezen.

Jezus, U bent nu in de hemel. 

U denkt aan mij en houdt van mij.

Ik wil uw vriend zijn. Voor altijd.



Jezus is verrezen
Enkele vrouwen komen bij het graf.

Zij zoeken Jezus.

Jezus is niet hier, Hij is verrezen, zegt de 
engel.

De vrouwen vertellen het gauw aan de 
leerlingen. Kijk maar zelf, zeggen ze!

Jezus leeft weer. 

Hij komt weer bij de leerlingen.

Later mogen jullie bij Mij naar de hemel 
komen, zegt Jezus.


