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De banden « Met het gezin ... ontdekken» geven gezinnen de kans om interessante 
plekken te ontdekken tijdens een wandeling die ook een moment van religieuze en 

spirituele bezinning omvat.

Een idee van de catechese van het bisdom Luik
(Vicariaat Proclamatie van het evangelie)

in verband met de VoE
«Pèlerinage Marial de Moresnet-Chapelle»

Dit boekje maakt deel uit van de collectie «Ontdek ... met het gezin»
Het park van Val-Dieu

Het Heiligdom van Banneux
De collegiale kerk van Huy

De kathedraal van Luik

De volledige lijst vind je op
www.annoncerlevangile.be
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Welkom op de kruisweg (Calvaire) (1) van Moresnet-Chapelle!

Daar vindt u een rijk beplante 
tuin met rododendrons, azalea’s, 
hortensia’s, treurbomen, tulpenbomen, 
ginkgo biloba…. Een echt stukje 
paradijs, groene ruimte en rustige 
ontspanning. Er zijn daar 14 grotten 
die met lavablokken uit de Duitse 
Eifel gebouwd zijn . Binnen zijn er 
sculpturen van de Passie van Christus 
(door Prof. Alberman / Keulen) en 
prachtige mozaïeken.

Tijdens je wandeling nodigen we je uit om voor elke grot te stoppen. In elk station2 
ontdek je een fase van het lijden van Jezus. Neem de tijd om ze te bekijken, stel 
jezelf vragen en bid ook als je wilt. Het boekje maakt het voor u mogelijk.

De laatste dagen van Jezus’ leven waren erg moeilijk. Onschuldig werd Hij 
schuldig bevonden, gemarteld, veroordeeld en gekruisigd als een crimineel. 
Christenen mediteren op deze droevige momenten in het leven van Jezus tijdens 
een kruisweg. Veertien stations zullen je helpen het lijden van Jezus te begrijpen 
vanaf zijn veroordeling tot aan zijn dood.

We nodigen je uit om lijdende mensen vandaag in je hart te steunen. Mensen 
ontmoeten Jezus aan het kruis. Hun kruisen zijn van hem en zijn kruis is van hen...
Misschien heb jij ook een kruis? Wees zeker: je bent niet de enige. Jezus draagt   
het met je mee.

U vindt dit boekje zowel aan de ingang van de Mariakapel als in pdf-formaat op 
internet op www.annoncerlevangile.be en https://moresnet-chapelle.com

1 «Calvaire» is de heuvel waarop Jezus werd gekruisigd, evenals zijn passie.
2 «Station» komt van het Latijnse «statio», dwz. «Ik houd mezelf rechtop». De gelovige stopt voor elk station 
voor een stil gebed.



Zoek bij elk station een letter en gebruik deze om de tekst in te vullen

(1-8)   (4-5)   (6-1-1-2)   (6-8-13-13-10-1-8-1)

(15-4-1-10-9-1)   (9-11-2-)   (14-4-16-2)   (15-1-7-1-2)
 

(7-13-13-8)   (7-8-4-1-2-9-1-2)

(10-1)   (6-1-7-1-2)

Goed beloopbaar pad, ook voor kinderwagens en rolstoelen.
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De Kruisweg
Op de stoffige paden van Galilea en Judea gaat Jezus de lichamen en harten van 
mensen ontmoeten en verkondigt het koninkrijk der hemelen. Zijn reis eindigt op 
Goede Vrijdag in Jeruzalem.

Je ontdekt zijn pad van lijden, maar ook een verlichting, want alles eindigt met de 
overwinning van de liefde. Het graf is leeg. Jezus is opgestaan!

1e station: Jezus wordt ter dood veroordeeld

De joodse heersers beschuldigen Jezus ervan slechte dingen over God te spreken. Ze willen 
zijn dood en leiden hem naar de Romeinse Pontius 
Pilatus die onder druk van de joodse heersers en 
het van het volk, besluit Jezus te laten kruisigen.

Welke persoonlijkheden herken je?
 Wat doet Pontius Pilatus? Weet u waarom3 ?
 Heb ik mijn ogen al gesloten toen er onrecht was? 

Jezus, je bent ten onrechte veroordeeld zonder ooit iets slechts te 
hebben gedaan. Soms veroordelen we anderen. We beledigen ook 
soms  andere mensen met kwetsende woorden of kijken weg van 
onrecht. Geef ons de kracht om trouw te zijn aan uw woord. Als we van 
plan zijn iemand belachelijk te maken of te veroordelen, help ons dan 
lief te hebben zoals U van ons houdt. 

Zoek de 9e letter van het station (Jezus is ter dood veroordeeld) en vervang 
alle cijfers 1 van de tekst pagina 4 met deze letter en neem de 1e letter van het 
station en vervang de cijfer 16 met deze letter.

2e statie: Jezus neemt het kruis op
Jezus draagt   het kruis alleen en verlaat de stad 
in de richting van Golgotha, in het Hebreeuws 

«schedelplaats» genoemd. 
(Johannes 19:17).

3 Pontius Pilatus is overtuigd van de onschuld van Jezus. Uit angst dat de joodse heersers hem voor de romeinse 
keizer zouden aanklagen, wast hij in onschuld zijn handen en levert Jezus aan de Joden.
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Naar wie kijkt Jezus? Waarom ? Moet je ook een kruis dragen, bijvoorbeeld 
een moeilijk probleem, verdriet, woede, ...? Heb je hulp nodig ? Vraag 
jij God om hulp zoals Jezus? Ken je iemand in je omgeving die in een 
moeilijke situatie zit? Wat kun je voor hem doen?

Vader, u staat ons bij in beproevingen, rouw en verdriet. We bidden voor 
jullie allemaal die gebroken zijn onder het gewicht van het leven.

Zoek de 6e letter van de naam van  het station (Jezus neemt het kruis) 
en vervang alle cijfers  2 van de tekst pagina 4 met deze letter.

3e statie: Jezus valt voor de eerste keer

Jezus heeft moeite met het dragen van het kruis. 
Zijn schouders kunnen het niet aan. Jezus valt..

Neem de tijd om te observeren. Wat raakt je?

Het kruis valt niet alleen zwaar op zijn schouders, maar 
ook in zijn hart.

En jij, val jij ook wel eens? Ben je ontmoedigd? Ben 
je verdrietig ? Voel je je soms niet in staat om op 
te staan?
Heeft iemand je geholpen bij zorgen, ontberingen 
en frustraties? Wat moedigt jou aan? Wat troost je? 
Geef een paar voorbeelden.

Jezus, we vragen U om de lasten in ons leven met ons mee te dragen en 
ons de kracht te geven om weer op te staan.

Zoek de 7e letter van het station (Jezus valt voor de eerste keer) en 
vervang alle cijfers  3 met deze letter.

4e statie: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder

Jezus ziet zijn moeder die hem wil helpen en 
aanmoedigen. En jij ? Zou jij haar willen troosten? 
Hun liefdevolle blikken ontmoeten elkaar. Alles 

tussen Maria en Jezus gaat van hart tot hart.

Kijk hoe Maria en Jezus aankijken! Wat denk je dat ze 
uitdrukken? Het lijden, het verdriet, de liefde?

Heeft u al een dergelijke situatie meegemaakt? 
In de familie of ergens anders?
Wat doet je moeder voor je? Hoe ondersteunt 
ze jou ?
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Heer, we danken U voor onze moeders die ons vergezellen, ons troosten 
en helpen.
We bidden ook voor de kinderen die geen moeder hebben om hen te 
troosten. Dat Maria hun haar liefde geeft.

Zoek de 16e letter van de naam van het station (Jezus ontmoet Maria, zijn 
moeder) en vervang alle cijfers 4 met deze letter.

5e statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen

Terwijl de Romeinse soldaten Jezus vergezellen, 
dwingen ze Simon van Cyrene, die van het veld 

komt, het kruis achter Jezus aan te dragen.
Lukas 23:26

Let op Simons gedrag. Wat drukt het uit? 
Heb je je hulp al aan iemand aangeboden of 
ben je gedwongen iemand te helpen? Geef 
voorbeelden?

Jezus, leer ons de eenzaamheid en het lijden van onze medemensen te 
herkennen. Dat wij hen helpen zoals Simon jou hielp.

Zoek de 1e letter van het station (Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te 
dragen) en vervang alle cijfers  5 door deze letter.

6e station: Veronica biedt Jezus de zakdoek aan
Jezus gaat verder. In de mengte is een vrouw 
genaamd Veronika. Ze is van streek door het lijden 
van Jezus. Ondanks de soldaten haast ze zich 

naar Jezus om zijn bebloede gezicht te wassen. Ze heeft niet 
de kracht van Simon, maar de tederheid en het medeleven 
om met liefde te troosten.

Bekijk de blikken tussen Jezus en Veronica. Wat 
onthult jou? Welke gevoelens wisselen ze uit? 
Hoe toon ik mijn liefde met een simpel gebaar?
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Jezus, leer ons om mensen in nood zonder angst te benaderen. Zo kan, net 
als Veronika, liefde geven in gebaren en woorden. Geef ons het mededelen 
om lijden te verlichten.

Zoek de 9e letter van de naam van het station (Veronica geeft Jezus de zakdoek) 
en vervang alle cijfers 6 met deze letter.

7e statie: Jezus valt voor de tweede keer

Jezus is uitgeput, vernederd door pijn en door de 
haat van degenen die hem veroordelen. Het kruis 

is te zwaar. Hoewel hij de Zoon van God is, is hij net zo zwak 
als andere mensen. Hij valt voor de tweede keer.

Wat vindt u van de houding van de 
begeleidende personen? Waarom maken 
mensen ruzie? Waarom al dit geweld? Waarom 
oorlog en haat?

Jezus, je laat ons zien hoe je conflicten op een andere manier kunt 
oplossen. Leer ons de behoeften van anderen te herkennen. Laten we in 
liefde en respect samenleven.

Zoek de 6e letter van de naam van het station (Jezus valt de derde keer) en 
vervang alle cijfers 7 door deze letter.

8e statie: Jezus troost de huilende vrouwen van Jeruzalem

Een groot aantal mensen volgt Jezus, ook vrouwen 
die zich op de borst kloppen. Hij zei tegen hen: 
«Vrouwen van Jeruzalem, huil niet om mij, huil om 
u en uw kinderen

Lucas 23: 27-28

Hoe gedraagt   Jezus zich? Wat denk je ? Wat 
onthult zijn gebaar?

Jezus, je laat ons zien  dat wat kwaad is, is de liefde in onze harten te 
doden, en  weg van U en uw Vader te gaan. Heer, sta toe dat we het kwaad 
bestrijden.
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Zoek de 8e letter van de naam van het station (Jezus spreekt de huilende 
vrouwen aan) en vervang alle cijfers 8 door deze letter.

9e statie: Jezus valt voor de derde keer

De weg naar de berg Golgotha   is lang. Jezus 
valt weer. Zijn krachten verlaten hem, de dood is 

nabij. Het is liefde voor de Vader die Hem helpt op te staan. 
Zo laat hij zien hoe ver zijn liefde gaat om zijn werk gedaan 
te krijgen.

Wat helpt Jezus om weer op te staan? En jij, wie 
vraag je voor hulp in geval van nood? Wat zegt 
en doet deze persoon?

Dank u Jezus voor alle hulp in nood, in lijden, in machteloosheid. Bedankt voor 
degenen die ons aanmoedigen als we het niet meer aankunnen.

Zoek de 10e letter van de naam van het station (Jezus valt de derde keer) en 
vervang alle cijfers do 9 met deze letter.

10e statie: Jezus wordt van zijn kleren ontdaan

Ze nemen zijn kleren en delen ze uit aan vier 
mensen. Over de tuniek zonder naad, zeggen 
ze: “Laten we die niet verscheuren, laten we die 
verloten! »
Dus het woord van de Schrift: «Ze deelden mijn 
kleren, ze verlootten mijn tuniek! »

Johannes 19:23-24

Waar kijkt Jezus? Met wie is hij verbonden?
Denk je dat God een kracht is, een houvast? En hoe ?
Waar ben ik klaar mee om mezelf van te ontdoen? 
Wat kan ik doen zodat liefde groter wordt op aarde?
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Jezus is naakt, uitgeput, gewond, verzwakt als de armsten. Niets is meer 
van hem.
Zijn enige kracht is zijn oneindige liefde voor elk individu. Jezus, leer ons in 
alle armen, een broer of zus die liefde nodig heeft, te zien. Help ons om de 
waardigheid van iedereen die we ontmoeten te eren.

Zoek de 10e letter van het station (Jezus wordt van zijn kleren ontdaan) en 
vervang alle cijfers 10 met deze letter.

11. Station: Jezus wordt aan het kruis genageld

De soldaten bespotten Jezus. Ze zeggen: «Als je de 
koning van de Joden bent, red jezelf dan»

Lukas 23:36-37

Jezus, je laat je als een crimineel aan het kruis nagelen. 
Je bent onschuldig. Je wreekt geweld niet met geweld.  
Je houdt van alle mensen.

Observeer de gezichten en het gedrag! Hoe reageer je als iemand je bespot 
of slechte dingen doet? Denk je dat je de juiste houding hebt?

Jezus, hoor de mensen die U roepen: de nederige, de gehate, de gemartelde, 
de verlaten, de zieke…. Help ons hen uit deze ellende te verlossen.

Zoek de 8e letter van het station (Jezus is aan het kruis genageld) en 
vervang alle cijfers 11 door deze letter.

Ga naar het volgende station en blijf er uit de buurt, want het kan de kinderen 
schrikken.
Jezus lijdt veel. Het contrast is des te groter omdat Jezus verbloemd op de 
andere staties verschijnt.
Het is beter om vanaf de laatste rij banken of vanaf het grasveld naar het 
station te kijken!
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12e statie: Jezus sterft aan het kruis

Er waren twee andere mannen die met hem werden 
gekruisigd.

Lukas 23:46

Met een luide kreet zei Jezus: «Vader, in uw handen, 
geef ik mijn ziel terug».
Dat gezegd hebbende, is hij verlopen.

Lukas 23 :46

Daar ben je, Jezus, onze Heer en God, om met open armen aan de mensen aan te 
kondigen:
« Kijk, er is plaats voor iedereen in de liefde van onze hemelse Vader. »

In stilte denken we aan Jezus, die stierf aan het kruis, en aan zijn liefde voor ons.
Laten we het kruisteken maken :
Van boven naar beneden, van onder naar boven, het kruis verbindt hemel 
en aarde, het verbindt mensen met God. Van links naar rechts, van het ene 
einde van de wereld naar het andere verbindt het kruis alle mensen met 
elkaar.

Luister naar de stem van Jezus :
Wees niet bang, ik ben je God
Ik heb je gekozen, je naam genoemd
je bent vol van mij, ik hou van je,
wees niet bang, ik ben bij je.

Zoek de 10e letter van de naam van het station «Jezus sterft aan het kruis» en 
vervang alle cijfers 12 met deze letter.

13e station : Jezus wordt van het kruis gehaald

Jozef van Arimatea, een Leerling van Jezus, 
vraagt   Pilatus om toestemming om het lichaam 

van Christus van het kruis te halen om hem te begraven. 
Nicodemus begeleidde hem.

Joh (Hoofdstuk 19)
Jozef van Arimathea doet voor Jezus wat hij zou 
willen dat men doet voor hemself  : hij koopt een 
laken, hij omhult het lichaam van Jezus, hij plaatst 

het in zijn eigen graf ... Hij houdt van zijn naaste als
zichzelf. Jozef draagt   Jezus al in zijn hart. En jij, hoe kun je  

 je liefde aan Jezus tonen?
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Maria en de leerling van wie Jezus het meest hield staan   aan het kruis. Voor 
zijn dood zei Jezus tegen zijn moeder «Zie uw zoon» en tegen de leerling 
Johannes «Zij is uw moeder»

Johannes 19:26-27a
Zo werd Maria de moeder van alle leerlingen van Jezus. Zij is ook onze moeder.

Wat zou je zeggen tegen je moeder en de moeder die Jezus je geeft?

Ken je de AVE MARIA ? Let bij het bidden op de woorden:

Maria vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de 
vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot, want gij hebt de Redder 
van onze zielen gebaard. Heilige Maria, Moeder van God,
Bid voor ons, zondaars,
Nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Zoek de 7e letter van de naam van het station (Jezus is van het kruis verwijderd) 
en vervang alle cijfers 13 met deze letter.

14e statie: Jezus wordt in het graf gelegd

Jozef van Arimathäa neemt het lichaam van Jezus, 
wikkelt het in een linnen doek en legt het in het graf 
dat hij eigenlijk voor zichzelf had gebouwd.

Matthieu 27.59.

Heb je ooit iemand dichtbij verloren?? Wat 
betekende hij voor jou? Mis je hem ?

Heer, we bidden voor degenen die stervende mensen begeleiden en voor 
hen zorgen tot het einde.
We vragen u ook om alle overledenen te verwelkomen.

Zoek de 3e letter van de naam van het station (Jezus wordt in het graf gelegd) en 
vervang alle cijfers 14 door deze letter en met de 22e letter vervang alle cijfers 15.
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De kruisweg eindigt met de graflegging.  

Is het allemaal voorbij?

Is de nacht helderder dan de dag?

Is de dood sterker dan het eeuwige leven?

Is het kwaad sterker dan het goede?

NEE, daarom hebben sommige  kruiswegen met een vijftiende statie die de 
opstanding uitbeeldt.
Jezus stierf en stond op de derde dag op, zodat we het eeuwige leven konden 
bereiken.
De blik van Maria in het 14e station suggereert dit.

Jezus, je leeft, halleluja
Jezus, jij torent uit boven de dood, halleluja
Jezus, je bent opgestaan, halleluja
Met jou bloeit het leven weer op, halleluja
Met jou is het leven sterker dan de dood, halleluja
We leven met je mee, halleluja
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Breng leven in beeld hieronder en kleur het in.

Jezus ontmoet Maria Magdalena:
«Ga naar je broeders en zeg hen dat ik naar mijn Vader 

ga, jouw Vader, mijn God, jouw God» 
Joh 20 :17
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Zetten wij voort met de kroniek van de bedevaartplaats
Sinds 1750, na het herstel van de kleine Arnold Franck die aan epilepsie leed
ontwikkelde verering aan de Heilige Maagd in Moresnet..

- Wij nodigen u uit voor een bezoek aan de kapel waar de eik met de Mariafiguur 
stond en de Mariakapel.

- Voor meer informatie vindt u bij de ingang van de Mariakapel twee boeken:

«Bedevaartsoord Moresnet-Chapelle»

«De Calvarieberg van Moresnet-Chapelle»
https://moresnet-chapelle.com/

- Gratis rondleidingen op afspraak zijn mogelijk (minimaal 5 personen). Aanmelden 
bij de receptie. tel; 00 32 87 786158 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur)

OPLOSSING VANAF PAGINA 4:
Er is geen grootere liefde dan zijn leven voor vrienden te geven (Joh.15,13).

Vertaling uit het Frans : Damien Mathieu.
Lektoor : Marc Bindels
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Autres titres de la collection « En famille, à la découverte … »
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Parc du Val-Dieu

Sanctuaire de Banneux

Collégiale de Huy

Cathédrale de Liège


