
H T L V N 
VI R N!

J  KAN D  V RR Z N H R  
ONTMO T N DOOR…

• met je eigen woorden 
 tot Hem te bidden

• contact te zoeken met 
 een parochie in de buurt

• het boek Youcat (Lannoo 2013) te   
 lezen dat veel antwoorden geeft

• te surfen naar 
 www.hoevindjeGod.nl

www.kerkinnood.nl
073 613 08 20

Samuel Advies  
voor geloofsgroei
www.samueladvies.nl
013 528 59 81

Katholiek Alpha 
Centrum
www.rk-alphacentrum.nl
06 23253202

Laat de verrezen Jezus jouw leven binnenkomen,
verwelkom Hem als vriend,
met vertrouwen: Hij is het Leven!

Als je Hem tot nu toe op afstand hebt gehouden, 
kom naar voren.
Hij zal je met open armen ontvangen.

Als  je onverschillig bent geweest,
neem een risico:
je zult niet teleurgesteld worden.

Als het moeilijk lijkt Hem te volgen,
wees niet bang,
vertrouw Hem, weet dat Hij dichtbij je is.

Hij is met jou 
en Hij zal de vrede geven waar je naar op zoek bent 
en de kracht om te leven zoals Hij het verlangt.

UITNODIGING!
van Paus Franciscus

De afbeeldingen komen uit de Katholieke  
kerk in Alamata, Ethiopië. De hele kruisweg  
is te vinden op www.samueladvies.nl onder  
Thema - Veertigdagentijd - kruiswegboekjes.  
Extra exemplaren van deze folder (5 euro per 100) 
zijn te bestellen bij Kerk in Nood.  
Foto voorzijde: Hernán Azocar. Grafisch ontwerp: ImpulsarZK
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PAS NIK B N  
D  V RRIJZ NIS 

N H T L V N

VOOR KIND R N

Zie je met hoeveel liefde Jezus 
zijn moeder Maria omarmt? 
Gelukkig is Jezus niet meer dood, 
maar Hij leeft!
Ook al zie je Hem niet, 
Hij is altijd bij je.
Dat vieren we met Pasen.

Wil jij ook ‘ja’ zeggen tegen Jezus 
omdat Hij van je houdt?

Jezus’ dode lichaam is in het graf gelegd.
Op Paaszondag komen de vrouwen. 
Zij vinden het graf leeg!
Jezus is verrezen en zoekt hen op,
Hij wil zijn nieuwe leven met hen vieren.
Dat is Pasen. Niet alleen toen, maar ook nú.
We zien de Heer niet, maar Hij is er.
Hij zoekt ons op, strekt zijn armen uit 
en wacht af. 
Zijn liefde is een aanbod.

 
Durf ik op die uitnodiging in te gaan?

WI  IN MIJ G LOOFT, ZAL L V N,
OOK AL IS HIJ G STORV N.
(Johannes 11,25)



IK K N MIJN SCHAP N 
N MIJN SCHAP N K NN N MIJ.

(Johannes 10,14)

IK B N  
D  GO D  H RD R

Jezus is vaak buiten in de velden, 
de plek van de herders. 
Daar geeft Hij onderricht aan zijn leerlingen.
Zij begrijpen steeds beter wie Hij is.
Een buitengewoon mens, meer dan een mens.
Hij is Christus, God onder ons.
Daarom komen ze bij Hem met hun vragen.
Jezus luistert naar hen en ook naar ons.
Hij kent hen en ons helemaal.

Wanneer heb ik voor het laatst  
iets aan God gevraagd?

Wij vergeten God vaak en gaan soms tegen God in.
Zo blokkeren we de liefde van God. 
Jezus draagt het kruis 
om de blokkade weg te nemen. 
Hij baant de weg naar het nieuwe leven.
Veronica wist teder zijn bloed weg.
In deze daad van liefde wordt zijn gezicht zichtbaar. 
De witte Hostie in de heilige Mis 
draagt ook het gelaat van Jezus. Hij is daar echt 
aanwezig en biedt ons zijn Liefde aan.
 

Wanneer heb ik de aanwezigheid  
van de Heer in mijn leven gemerkt?

Hoe kan God laten zien dat Hij echt om ons geeft?
Niet alleen door allerlei wonderen. 
Niet door pijn en dood weg te toveren.
Maar door zijn leven voor ons te geven.
Jezus doet dat op het kruis. 
Zijn moeder Maria en 
de apostel Johannes staan erbij.
God heeft ons hart gemaakt om écht te leven: 
Liefde geven en liefde ontvangen. 
Ongedwongen. Vrij.

Heb ik ooit beseft dat  
het kruisbeeld een teken is  
van Gods liefde voor mij?

VOOR KIND R N

Jezus draagt zijn kruis uit liefde 
voor jou en mij. 
Zie je het gezicht van Jezus 
op de doek van Veronica? 
Zo geeft Jezus zich ook 
in de Heilige Communie: 
Hij is het levende Brood, 
dat uit de hemel komt. 

Wanneer heb jij de aanwezigheid 
van Jezus in de kerk gevoeld?

VOOR KIND R N

Ben jij wel eens verdwaald
geweest? Dat is niet leuk!
Maar waar je ook bent, 
Jezus is bij je. 
Hij noemt zichzelf de juiste weg.
Op het kruis staan zijn armen 
wijd open voor iedereen.
Jezus houdt van iedereen, 
zelfs van de mensen 
die Hem doodden.
Wat vind je ervan dat Jezus 
van iedereen houdt?

VOOR KIND R N

Een goede herder zorgt voor ieder 
schaap uit zijn kudde. 
Hij kent de naam van ieder schaapje.
Jezus zegt dat Hij zelf de 
goede Herder is.
Weet je dat Jezus ook 
jouw naam kent? 

Wat zou je tegen Hem willen zeggen?

IK B N  
H T L V ND  BROOD 

DAT UIT D  H M L IS N RG DAALD.
ALS I MAND VAN DIT BROOD T, 
ZAL HIJ L V N IN UWIGHEID. 
(Johannes 6,51)

IK B N  
D  W G, D  WAARH ID

N H T L V N
NI MAND KOMT TOT D  VAD R  
T NZIJ DOOR MIJ.  
(Johannes 14,6)

Het leven vieren? Ja!   Het leven is een kostbaar geschenk.   Wie is de gever van het leven?    God onze Vader, die ons uitnodigt om met Jezus Christus het leven intenser te vieren.  Wie is Jezus eigenlijk?
 


