
De Kruisweg 
Vandaag op Goede Vrijdag lezen we over het lijden van Jezus. 
Waarom heet deze dag Goede Vrijdag? Omdat Jezus heeft laten zien hoeveel Hij van ons 
houdt. Als Jezus met Pasen verrijst uit de dood, laat Hij ons weten dat ook wij met Hem in 
de hemel kunnen komen. Dat maakt alles weer goed. 
 
1 Pilatus is de aanvoerder van de Romeinen. Hij kan Jezus vrijlaten. Maar hij doet het niet. 
Pilatus is niet eerlijk. Hij weet dat Jezus onschuldig is. Toch laat hij Hem aan het kruis slaan. 
 
2 Jezus moet zelf het kruis dragen. Het kruis is zwaar en Jezus is erg moe. De soldaten 
pesten Jezus ook nog. 
 
3 Jezus valt. Niemand helpt Hem. Hij moet een heel stuk lopen en de weg gaat ook nog 
omhoog. Jezus komt haast niet meer vooruit. 
 
4 De moeder van Jezus komt even naar Hem toe. Daarna sturen de soldaten haar weer weg. 
Maar ze blijft wel bij Jezus in de buurt. Ze laat hem nooit in de steek. 
 
5 Een man, hij heet Simon van Cyrene, komt van zijn werk op het veld. ‘Jij moet Jezus 
helpen’, zeggen de soldaten tegen hem. Simon doet het. Jezus is dankbaar voor zijn hulp. 
 
6 Een vrouw komt naar Jezus toe. Ze heet Veronica. Ze veegt met een doek het gezicht van 
Jezus af. Later kan ze op de doek nog steeds het gezicht van Jezus zien. 
 
7 Jezus valt voor de tweede keer. De weg is lang en moeilijk. Alles doet pijn. Maar de 
soldaten hebben geen medelijden. 
 
8 Er staan vrouwen te huilen. Zij hebben wel medelijden met Jezus. Maar Jezus heeft ook 
medelijden met de vrouwen. Jezus weet dat er oorlog komt en dat deze vrouwen ook later 
nog veel verdriet zullen hebben. 
 
9 Jezus valt voor de derde keer. Hij is doodmoe. Hij kan haast niet meer opstaan. Maar Hij 
is er nog niet. Simon van Cyrene moet hem nu nog meer helpen. 
 
10 De soldaten pakken de kleren van Jezus af. Kijk eens hoe naakt Jezus daar staat. De 
soldaten lachen Hem uit. Jezus heeft niets meer. 
 
11 De soldaten slaan Jezus aan het kruis vast. Jezus kan niets meer doen. Zijn handen en 
zijn polsen zitten vast, net als zijn voeten. Dit doet nog meer pijn dan het kruis dragen. 
 
12 Jezus hangt aan het kruis en sterft. De moeder van Jezus, en Maria Magdalena, en ook 
zijn leerling Johannes zijn bij Jezus gebleven. Zij hebben alles gezien. Ze hebben veel 
verdriet. 
 
13 Jezus is dood. Vrienden van Jezus halen zijn lichaam van het kruis af. Maria, zijn moeder, 
houdt Jezus nog even vast. Ze houdt zoveel van haar Zoon. Maar dan moet ze Hem loslaten. 
 
14 De vrienden van Jezus leggen zijn lichaam in een graf. Als ze weggaan, rollen ze voor het 
graf een grote steen. Dat is het laatste wat ze voor Jezus kunnen doen. 
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