Kruisweg voor kinderen: Met korte overweging, gebed, en zang.

Jezus is gestorven en verrezen! Alleluia!
Evangelie van Jezus Christus volgens Matteüs 28, 1-10
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Goede Vrijdag
Het is heel stil. Het is donker. Jezus sterft aan het kruis. Hij wordt begraven in een
graf. Een graf met een grote zware steen ervoor. Er staan ook soldaten die het graf
bewaken. Zijn vrienden zijn erg verdrietig. Ze hielden zoveel van Jezus.
Jezus was zo lief. Wat moeten ze nu zonder Jezus?

Twee vrouwen gaan naar het graf van Jezus. Ze zijn vrienden van Jezus. Maar wat
gebeurt er? Ze voelen een aardbeving. De grond gaat trillen. Er komt een engel uit de
hemel. De engel rolt de steen van het graf weg. De soldaten bij het graf bibberen van
angst. Ze worden helemaal bleek. Maar tegen de vrouwen zegt de engel: “Jullie
hoeven niet bang te zijn. Jullie zijn vrienden van Jezus. Jezus is niet meer dood. God
heeft Hem levend gemaakt. Kijk maar, het graf is leeg. Ga het nu snel aan zijn vrienden
vertellen.” O, wat zijn de vrouwen geschrokken. Maar ze zijn ook heel blij. Dat moeten
ze aan de vrienden gaan zeggen. Ze gaan op weg. Maar kijk, daar komt Jezus aan!
Hij zegt: “Ik groet jullie.” De vrouwen gaan naar Hem toe, knielen op de
grond en houden zijn voeten vast. “Jullie
hoeven niet bang te zijn,” zegt Jezus,
“Ik ga naar Galilea. Zeg dat tegen
mijn leerlingen. Zij moeten er ook
naar toe gaan. Daar zullen ze
me zien.”
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Wat zijn de vrouwen blij. Jezus leeft!
En ze hebben Hem zelf gezien.
Al het verdriet van de laatste dagen
is voorbij.
God is sterker dan de dood. Wat
een geweldig feest.

Licht van Christus
schijn in mijn leven,
zodat ik U altijd navolg.
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Vlam van liefde
geef mij kracht
zodat ik steeds doe
wat God van mij vraagt.
Amen

De steen is
weg

http://bit.ly/rkkids2022-4

Vuur van Christus
verwarm mijn hart
zodat ik alle mensen liefheb.
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