De kruisweg
In de periode voor Pasen denken we terug aan het lijden en de dood van Jezus.
In elk kerkgebouw en soms ook op het kerkhof, … is er een kruisweg.
In 14 staties of afbeeldingen wordt het lijdensverhaal van Jezus verteld. Je zou kunnen zeggen dat
het gaat over een soort ‘stripverhaal’.
Door de kruisweg te gaan, bereid je je stap voor stap voor op Pasen, het feest van de verrijzenis.
Het kruis en al het lijden en verdriet hebben niet het laatste woord. Gods liefde en het leven zijn
sterker dan de dood.

In het park in ons dorp staat er een
groot kruis op een gedenksteen voor
de mensen die stierven tijdens de
oorlog. Telkens als ik met Tomas van 3
naar het park ga (om naar de eendjes
te kijken), staan we ook even stil bij het
kruis. We zijn een half minuutje stil en
denken aan Jezus en aan de mensen
die er niet meer zijn.
Papa van Tomas en baby Ruben

Ik wandelde met Liselotte, onze
dochter van 3, langs enkele staties
van de kruisweg. Ik liet haar telkens
zeggen wat ze zag en vervolgens
vertelde ik het verhaal van Jezus.
Mama van Liselotte

Eerst wilde ik ons kindje weghouden
van alle pijn, al het verdriet.
Maar hoe hard ik dat ook probeerde:
het lukte niet.
Daarom wil ik u vragen, God:
laat mij ons kindje leren
om zich niet te laten leiden
door onrecht en kwaadheid,
om zich te wijden aan het goede,
en te geloven in de liefde.

Elk huisje heeft zijn kruisje.
Iedereen kent wel eens lijden en pijn.
Welke zorgen draag jij met je mee?
En waarover heeft jouw kind wel eens verdriet?
Ook ken je vast en zeker mensen
die het moeilijk hebben
en waarover jij je zorgen maakt.
Samen met je kind kan je een kruisje knutselen
(met papier of met takken of met touw, …).
Dit kruisje drukt uit:
al jullie zorgen,
al het verdriet van je vrienden en kennissen
en alle pijn van deze wereld.
Tegelijkertijd verwijst het kruis ook naar Jezus.
Hoe zwaar het kruis (de pijn en het lijden) ook is,
we hoeven het niet alleen te dragen.
Jezus en vele lieve mensen gaan met ons mee
als onze levensweg
even een ‘kruisweg’ lijkt te worden.
Samen dragen we
wat een mens alleen niet dragen kan.

