
2-4-2012

1

Ontmoetingen op de
VIA DOLOROSA

Simon van Cyrene           Countee CullenSimon van Cyrene           Countee Cullen

Hij sprak geen enkel woord tot mijHij sprak geen enkel woord tot mij

en toch riep hij mijn naam.en toch riep hij mijn naam.

Hij gaf geen enkel teken mijHij gaf geen enkel teken mij

en toch heb ik verstaan.en toch heb ik verstaan.

Eerst zei ik: nee ik draag het kruisEerst zei ik: nee ik draag het kruis

niet op mijn rug voor hem,niet op mijn rug voor hem,

hij zegt het om mijn zwarte huid,hij zegt het om mijn zwarte huid,

omdat ‘k een neger ben.omdat ‘k een neger ben.

Maar voor een droombeeld stierf hij daar,Maar voor een droombeeld stierf hij daar,

en was zo zacht gezind,en was zo zacht gezind,

zijn ogen waren diep en klaar,zijn ogen waren diep en klaar,

zoals men nergens vindt.zoals men nergens vindt.

’t Was Christus zelf die zo ik won,’t Was Christus zelf die zo ik won,

ik deed voor hem alleen,ik deed voor hem alleen,

waartoe geen Rome dwingen konwaartoe geen Rome dwingen kon

met wond van zweep of steen.met wond van zweep of steen.

Zingende Gezegend 146Zingende Gezegend 146

O lam dat lijdt en duldt en draagtO lam dat lijdt en duldt en draagt

de straf die ons de vrede brengt,de straf die ons de vrede brengt,

tot bloedens toe gestriemd, geplaagd tot bloedens toe gestriemd, geplaagd --

geen rechter die U vrijspraak schenkt.geen rechter die U vrijspraak schenkt.

De hele wereld klaagt U aan,De hele wereld klaagt U aan,

Gij zwijgt, Gij spreekt geen wederwoord,Gij zwijgt, Gij spreekt geen wederwoord,

geboeid komt Gij naast mensen staangeboeid komt Gij naast mensen staan

die schuldig zijn aan broedermoord.die schuldig zijn aan broedermoord.

'Verdwijnen moet die zachte stem,'Verdwijnen moet die zachte stem,

laat vrij de man die bloed vergiet,laat vrij de man die bloed vergiet,

maar kruisig, kruisig, kruisig Hem!maar kruisig, kruisig, kruisig Hem!

wij gunnen Hem de vrijheid niet!'wij gunnen Hem de vrijheid niet!'

O Zoon des Vaders, BarO Zoon des Vaders, Bar--Abbas,Abbas,

o lam volkomen gaaf en goed,o lam volkomen gaaf en goed,

o arts die onze wond genas,o arts die onze wond genas,

vergiet Gij nu uw eigen bloed?vergiet Gij nu uw eigen bloed?

Gij die geen kwaad met kwaad vergeldt,Gij die geen kwaad met kwaad vergeldt,

Gij strijdt met recht een goede strijd;Gij strijdt met recht een goede strijd;

geen domme klacht, geen bruut geweld,geen domme klacht, geen bruut geweld,

uw Geest alleen, die wint het pleit!uw Geest alleen, die wint het pleit!

O Heer, wij kiezen niet voor U,O Heer, wij kiezen niet voor U,

maar Gij, die ons de vrede brengt,maar Gij, die ons de vrede brengt,

Gij kiest voor ons, kiest hier en nu,Gij kiest voor ons, kiest hier en nu,

o rechter die ons vrijspraak schenkt!o rechter die ons vrijspraak schenkt!


