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Het procesHet proces
tegen JEZUStegen JEZUS

maandagmaandag

Lucas 19 vers 29Lucas 19 vers 29--48                     de aanloop48                     de aanloop

Toen Hij op het punt Toen Hij op het punt 
stond de Olijfberg af te stond de Olijfberg af te 
dalen, begon de hele dalen, begon de hele 
groep leerlingen vol groep leerlingen vol 
vreugde en met luide vreugde en met luide 
stem God te prijzen om stem God te prijzen om 
alle wonderdaden die ze alle wonderdaden die ze 
hadden gezien.hadden gezien.
Ze riepen: Ze riepen: 
‘Gezegend Hij die komt ‘Gezegend Hij die komt 
als koning, in de naam als koning, in de naam 
van de Heer! van de Heer! 
Vrede in de hemel en eer Vrede in de hemel en eer 
aan de Allerhoogste!’aan de Allerhoogste!’

Lucas 19 vers 37Lucas 19 vers 37--3838

Dagelijks gaf Hij onderricht in de tempel.Dagelijks gaf Hij onderricht in de tempel.
Lucas 19 vers 47Lucas 19 vers 47

Gebed in de lijdenstijdGebed in de lijdenstijd
Coby Coby PoelmanPoelman--DuisterwinkelDuisterwinkel

Zo tegen Pasen Zo tegen Pasen 
valt mijn geest een beetje stil,valt mijn geest een beetje stil,
verzet mijn wil zichverzet mijn wil zich
tegen Christus' lijden.tegen Christus' lijden.
Van kinds af aanVan kinds af aan
had ik er moeite mee,had ik er moeite mee,
die boze menigtedie boze menigte
en hun geschreeuw,en hun geschreeuw,

ik kon er nooit goed tegenik kon er nooit goed tegen
hoe Jezus, zo integerhoe Jezus, zo integer
het doelwit was van razernij.het doelwit was van razernij.
Nog raakt het mijNog raakt het mij
en telkens weeren telkens weer
zou ik het willen overslaanzou ik het willen overslaan
en overgaan naar Pasenen overgaan naar Pasen
maar dat zou niet eerlijk zijnmaar dat zou niet eerlijk zijn
zo is het niet gegaan.zo is het niet gegaan.

Al toen de juf het onsAl toen de juf het ons
op school verteldeop school vertelde
sloot ik mijn ogen,sloot ik mijn ogen,
stopte oren dicht,stopte oren dicht,
dit wilde ik niet horen,dit wilde ik niet horen,
ik zag het voor meik zag het voor me
hoe ze schreeuwden:hoe ze schreeuwden:
"Laat "Laat BarBar--abbasabbas loslos
en kruisig Hem".en kruisig Hem".
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Inmiddels ben ik gaan begrijpenInmiddels ben ik gaan begrijpen
dat alles zo moest gaan dat alles zo moest gaan 
als was voorzegdals was voorzegd
en dat U in de plaats van ons en dat U in de plaats van ons 
dit alles hebt doorstaan.dit alles hebt doorstaan.
Nog voel ik elke lijdenstijdNog voel ik elke lijdenstijd
Uw zielenpijnUw zielenpijn
om wat wij Uom wat wij U
aan zondenaan zonden
hebben aangedaan.hebben aangedaan.

O liefdevolle Heer,O liefdevolle Heer,
hoe kan ik U bedankenhoe kan ik U bedanken
voor al Uw bloedvoor al Uw bloed
om ons bevrijd te laten gaan. om ons bevrijd te laten gaan. 


