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KRUISWEG VOOR KINDEREN 
 

 

 

Samen met Maria stilstaan  

bij de weg die Jezus met het kruis  

is gegaan voor onze redding 



1ste statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld 
 

Lieve Jezus, wij prijzen en wij danken U,  

omdat U ons gered hebt door uw heilig kruis.  

 

 

 

Hoor hoe de mensen zich hebben laten ophitsen door de vijanden 

van Jezus. “Kruisig Hem, kruisig Hem”, roepen ze naar Pilatus, de 

baas van het land. Mijn Goddelijke Zoon de doodstraf? Hij heeft  

alleen maar goed gedaan!  

Maar Pilatus is bang dat onrust onder het volk hem zijn belangrijke 

baan kan kosten. Kijk, Pilatus wast zijn handen. Hij wil zich niet  

schuldig voelen voor de veroordeling van een onschuldige man.  

Ook voor mensen als Pilatus geeft mijn Zoon zijn leven. 

  

Heilige Moeder Maria, bid voor ons,  

want ook wij denken soms meer aan onszelf dan aan anderen.  

14e statie: Jezus wordt in het graf gelegd 
 

Lieve Jezus, wij prijzen en wij danken U,  

omdat U ons gered hebt door uw heilig kruis.  

 

 

 

Er is weinig tijd om afscheid te nemen van mijn Zoon. Morgen is het 

Sabbat, onze verplichte rustdag. We wikkelen zijn lichaam in doeken. 

Jezus wordt begraven in een rotsgraf vlakbij. Een zware steen wordt 

ervoor gerold en soldaten bewaken het graf, omdat de Joodse leiders 

zeker willen zijn dat niemand erin of eruit gaat. 

De vrienden van Jezus zitten heel verdrietig bij elkaar in het huis waar 

ze gisteren nog samen met Jezus gegeten hebben. Zijn ze vergeten 

wat Jezus hen gezegd heeft? Hij zei: “Op de 3e dag zal Ik verrijzen.” 

 

Heilige Moeder Maria, bid voor ons,  

dat wij in geloof, hoop en liefde de weg van Jezus blijven gaan.  



13e statie: Het lichaam van Jezus van het kruis 
 

Lieve Jezus, wij prijzen en wij danken U,  

omdat U ons gered hebt door uw heilig kruis.  

 

 

 

Vrienden van Jezus hebben zijn lichaam van het kruis genomen.  

Stil ligt Hij op mijn schoot. Met tranen in mijn ogen houd ik Hem vast.  

Ja, mijn Zoon, je zware opdracht is volbracht. Jij hebt alles verdragen. 

Zoveel ondankbaarheid, spot, haat, pijn. Jij bent mens geworden om 

je leven te geven voor de vergeving van de zonden van de mensen. 

Jouw liefde heeft de weg naar God in de Hemel weer geopend.  

Kinderen, weten jullie dat de naam Jezus betekent ‘God redt’?  

Dat is wat Jezus doet, nog steeds. Vertrouw altijd op Jezus. 

 

Heilige Moeder Maria, bid voor ons, dat wij altijd vertrouwen op  

de liefde van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

2e statie: Jezus neemt zijn kruis op 
 

Lieve Jezus, wij prijzen en wij danken U,  

omdat U ons gered hebt door uw heilig kruis.  

 

 

 

Jezus moet zelf het kruis dragen waaraan Hij zal sterven. Zie je hoe 

groot dat kruis is? Het is een stuk langer dan Jezus zelf. 

Met moeite neemt Hij het op zijn schouder. Wat doet dat pijn op zijn 

schouder en rug, waarop Hij zoveel zweepslagen heeft gehad! 

Ik zie dat mijn Zoon ondanks de pijn dit kruis de hele weg wil dragen. 

Zijn kruis is het teken van zijn Liefde, want weet je dat Hij daarmee  

alle zonden van alle mensen wegneemt? 

Ken je het gebed: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld? 

  

Heilige Moeder Maria, bid voor ons,  

want onze zonden doen Jezus veel pijn. 



3e statie: Jezus valt voor de 1ste keer 
 

Lieve Jezus, wij prijzen en wij danken U,  

omdat U ons gered hebt door uw heilig kruis.  

 

 

 

Maar wat is het kruis zwaar en de weg die Jezus moet gaan lang! 

Eerst door Jeruzalem en dan de heuvel op naar de plek van de  

kruisiging. Met elke stap lijkt het kruis zwaarder te worden.  

Jezus is moe en zwak. Na zijn gevangenneming gisteravond heeft Hij 

niet meer gegeten of geslapen. Opeens kan Hij het kruis niet meer 

houden en valt. Het kruis valt bovenop Hem. Kan Hij wel opstaan? 

Er is niemand die Jezus wil helpen. Wat heb ik medelijden met Hem. 

Ik wil naar mijn lieve Jezus en laat me niet tegenhouden! 

  

Heilige Moeder Maria, bid voor ons,  

dat wij ook medelijden hebben met mensen die het zwaar hebben. 

12e statie: Jezus sterft aan het kruis  
 

Lieve Jezus, wij prijzen en wij danken U,  

omdat U ons gered hebt door uw heilig kruis.  

 

 

 

Arme Jezus, wat heeft Hij veel pijn! Verdrietig staan Johannes en ik 

bij het kruis om zo dicht mogelijk bij Jezus te zijn. Jezus kijkt ons aan 

en zegt tegen zijn geliefde leerling: “Ziedaar je Moeder.” Aan mij 

vraagt Hij om moeder te zijn voor Johannes en voor alle mensen. 

Midden op de dag is het donker geworden en de aarde beeft. Bang  

rennen de mensen terug naar de stad. Met zijn laatste adem roept 

Jezus: “Het is volbracht… Vader, Ik vertrouw mijzelf toe aan U.”  

Jezus sterft. Het is drie uur.  

 

Heilige Moeder Maria, bid voor ons, dat wij dankzij het Kruisoffer  

van Jezus na onze dood eeuwig gelukkig zullen zijn in de Hemel. 



11e statie: Jezus wordt aan het kruis geslagen  
 

Lieve Jezus, wij prijzen en wij danken U,  

omdat U ons gered hebt door uw heilig kruis.  

 

 

 

Het is ongeveer 12 uur op deze droevige vrijdagmiddag. Gehoorzaam 

aan zijn opdracht gaat Jezus liggen op het harde kruis. Alsof Hij een 

misdadiger is, wordt Hij door de soldaten aan het kruis geslagen.  

Spijkers door zijn handen en voeten… Zijn pijn is voor mij als een 

zwaard door mijn hart.  

Dan trekken ze het kruis overeind. Zijn kruis: het teken dat vanaf nu 

Hemel en aarde verbindt. Kijkend naar de wrede soldaten, bidt Jezus: 

“Vader, vergeef hen, want zij weten niet wat ze doen.”  

 

Heilige Moeder Maria, bid voor ons, dat wij spijt hebben van  

slechte dingen en erop vertrouwen dat Jezus ons altijd wil vergeven. 

4e statie: Jezus ontmoet zijn Moeder 
 

Lieve Jezus, wij prijzen en wij danken U,  

omdat U ons gered hebt door uw heilig kruis.  

 

 

 

Ik wil bij mijn Kind zijn. Het liefst zou ik Hem, net als toen Hij klein 

was, omarmen en kusjes geven op zijn wonden. Maar de soldaten 

trekken mij ruw weg en dwingen Jezus verder te lopen. Hij kijkt mij 

aan en zegt: Zie Moeder, Ik maak alles nieuw!  

Hij staat weer op. Mijn liefde heeft Hem nieuwe kracht gegeven.  

Ook al begrijp ik het niet, ik weet dat mijn Zoon doet wat God wil en 

dat is goed, heel goed. Daar vertrouw ik op, al doet het mij verdriet. 

Ik bid, zoals ik zei tegen de engel Gabriël: Ik wil wat U wilt, God.   

  

Heilige Moeder Maria, bid voor ons, dat wij net als u  

met vertrouwen op Gods goedheid bidden: Vader, Uw wil geschiede. 



5e statie: Simon helpt Jezus het kruis dragen 
 

Lieve Jezus, wij prijzen en wij danken U,  

omdat U ons gered hebt door uw heilig kruis.  

 

 

 

De soldaten vinden het te langzaam gaan. Ze slaan Jezus met  

zwepen en schreeuwen dat Hij sneller door moet lopen. Maar Hij kan 

het gewoon niet. Daarom dwingen ze een man die toevallig voorbij-

loopt om Jezus te helpen. Simon heeft daar helemaal geen zin in, 

maar de Joden moeten doen wat de Romeinse overheersers willen.  

Met tegenzin pakt hij het kruis op. Terwijl hij samen met Jezus over 

de stenige weg loopt, merkt hij dat de gevangene naast hem niet  

zomaar iemand is. Met elke stap voelt hij meer liefde in zijn hart. 

 

Heilige Moeder Maria, bid voor ons,  

dat wij mensen helpen die het moeilijk hebben. 

10e statie: Jezus wordt van zijn kleren beroofd 
 

Lieve Jezus, wij prijzen en wij danken U,  

omdat U ons gered hebt door uw heilig kruis.  

 

 

 

Eindelijk is Jezus aangekomen bovenop de heuvel. Ruw trekken de 

soldaten Hem zijn kleren van het lijf. Die willen zij hebben! Ach, nu 

heeft een soldaat het onderkleed te pakken dat ik ooit voor  mijn Zoon 

gemaakt hebt. Ze dobbelen erom wie het krijgt. Jezus staat er bloot 

bij. Alles is Hem afgenomen. Ik wil niet kijken naar zijn kapot gesla-

gen en bebloed lichaam en denk terug aan zijn geboorte.  

Hoe Jozef en ik Hem in een kribbe moesten leggen, gewikkeld in wat 

doeken. Gods eigen Zoon wil geen aardse rijkdom of macht. 

 

Heilige Moeder Maria, bid voor ons, dat wij liever andere mensen  

blij maken dan zelf steeds meer te willen hebben. 



9e statie: Jezus valt voor de 3e keer 
 

Lieve Jezus, wij prijzen en wij danken U,  

omdat U ons gered hebt door uw heilig kruis.  

 

 

 

Zie je hoe het pad nu naar boven loopt? Het laatste deel van de  

kruisweg gaat de heuvel op. Daar zal Hij gekruisigd worden. 

De soldaten worden nog ongeduldiger, want Jezus komt bijna niet 

meer vooruit. Alles doet pijn en Hij is zo moe! Ze schreeuwen boos 

dat ze niet de hele dag tijd hebben. Zoveel haat... mijn heilige Zoon 

kan er niet meer tegen en valt voor de 3e keer. Liggend op de grond, 

belast met de zonden van alle mensen, voelt Hij zich zo ontzettend 

ver van de Liefde van zijn Vader. Hij voelt zich heel alleen.   

 

Heilige Moeder Maria, bid voor ons,  

dat wij bevrijd worden van het kwaad. 

6e statie: Veronica droogt het gezicht van Jezus 
 

Lieve Jezus, wij prijzen en wij danken U,  

omdat U ons gered hebt door uw heilig kruis.  

 

 

 

Zijn de mensen langs de kant vergeten dat Jezus de blinden laat zien, 

de doven weer horen, de lammen lopen? Een paar dagen geleden 

zwaaiden ze mijn Zoon toe met palmtakken en nu staan ze harteloos 

te kijken hoe Hij zijn kruisweg gaat. Heeft niemand medelijden? 

Opeens zie ik Veronica naar Jezus lopen. Zij let niet op de soldaten, 

maar op zijn gezicht vol bloed van de doornenkroon. Ze veegt het af. 

Jezus is dankbaar voor de troost die Veronica Hem hiermee geeft. 

De afdruk van zijn gezicht blijft als een soort foto achter op de doek. 

 

Heilige Moeder Maria, bid voor ons, dat wij niet bang zijn  

om goede dingen te doen, ook als anderen ons tegenhouden. 



7e statie: Jezus valt voor de 2e keer 
 

Lieve Jezus, wij prijzen en wij danken U,  

omdat U ons gered hebt door uw heilig kruis.  

 

 

 

Het kruis drukt steeds zwaarder op zijn schouder. Jezus is zo moe! 

Hij struikelt over een steen en valt voor de 2e keer. Weer valt het 

kruis bovenop Hem. Kan Hij nog wel verder?  

Ik zie hoe Hij met heel veel moeite opstaat. Jezus geeft niet op.  

Afgelopen nacht heeft Hij gebeden: “Vader, als het mogelijk is zorg 

dan dat Ik niet zoveel hoef te lijden. Maar toch, laat niet gebeuren wat 

Ik wil, maar wat U wil.” Hij weet dat zijn kruisdood de mensen eeuwig 

leven zal geven. Daarom wil Hij volhouden tot op het kruis. 

 

Heilige Moeder Maria, bid voor ons, want wij willen wel goed zijn, 

maar geven zo snel op als het moeilijk wordt. 

8ste statie: Jezus troost de huilende vrouwen 
 

Lieve Jezus, wij prijzen en wij danken U,  

omdat U ons gered hebt door uw heilig kruis.  

 

 

 

Net buiten de stad staat een groepje vrouwen hard te huilen wanneer 

ze Jezus zien aankomen. Wat is Hij er erg aan toe!  

Jezus kijkt hen liefdevol aan en zegt: “Vrouwen van Jeruzalem, huil 

niet om Mij, maar om jezelf en jullie kinderen.”  Jezus troost hen, want 

Hij heeft medelijden met de toekomst van deze mensen. Dan ziet Hij 

een verdrietig jongetje. Mijn Zoon houdt zoveel van kinderen!  

Met nieuwe kracht draagt Jezus zijn kruis weer verder. Hun eeuwig 

geluk is voor Hem belangrijker dan zijn eigen pijn en verdriet.  

 

Heilige Moeder Maria, bid voor ons,  

dat wij meer gaan lijken op Jezus. 


