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Het procesHet proces
tegen JEZUStegen JEZUS

donderdagdonderdag

Lucas 23 vers 13Lucas 23 vers 13--25                  de veroordeling25                  de veroordeling En de gehele menigte van hen stond op en leidde Hem En de gehele menigte van hen stond op en leidde Hem 
voor Pilatus.                                      voor Pilatus.                                      Lucas 23 vers 1Lucas 23 vers 1

Maar ze bleven luidkeels eisen dat Hij gekruisigd zou Maar ze bleven luidkeels eisen dat Hij gekruisigd zou 
worden, en met hun geschreeuw wonnen ze het pleit: worden, en met hun geschreeuw wonnen ze het pleit: 
Pilatus besloot hun eis in te willigen. Pilatus besloot hun eis in te willigen. Lucas 23 vers 23Lucas 23 vers 23

Bij het kruisBij het kruis Co ’t HartCo ’t Hart

Wie heeft Hem in ’t gezicht geslagenWie heeft Hem in ’t gezicht geslagen
en Hem beledigd met die Kroon?en Hem beledigd met die Kroon?
Wie bleef steeds weer vol twijfel vragen:Wie bleef steeds weer vol twijfel vragen:
Is Hij wel werkelijk Gods Zoon?Is Hij wel werkelijk Gods Zoon?

Wie bleef van verre toe staan kijkenWie bleef van verre toe staan kijken
en wie verdobbelde Zijn kleed?en wie verdobbelde Zijn kleed?
O, wie van ons, die Christus liefheeft,O, wie van ons, die Christus liefheeft,
kan zeggen, dat hij dat niet weet?kan zeggen, dat hij dat niet weet?

Wij hebben Hem die weg doen lopen,Wij hebben Hem die weg doen lopen,
Hij hing aan ’t Kruis door onze schuld,Hij hing aan ’t Kruis door onze schuld,
wij hebben steeds de Wet ontdoken,wij hebben steeds de Wet ontdoken,
die Hij vol Liefde heeft vervuld.die Hij vol Liefde heeft vervuld.

Wie laat zich slaan als Hij de macht heeft?Wie laat zich slaan als Hij de macht heeft?
Wie draagt een kroon, die Hem bespot?Wie draagt een kroon, die Hem bespot?
Wie laat Zijn kleed in vuile handen?Wie laat Zijn kleed in vuile handen?
Wie sterft als slaaf al is Hij God?Wie sterft als slaaf al is Hij God?

Het is de God, die ons gezocht heeft,Het is de God, die ons gezocht heeft,
die ons, verdwaalden in de nacht,die ons, verdwaalden in de nacht,
de Weg ten Leven heeft gewezen,de Weg ten Leven heeft gewezen,
ons allen bij het Kruis verwacht.ons allen bij het Kruis verwacht.


