
2-4-2012

1

Ontmoetingen op de
VIA DOLOROSA

ZELOOT

En hij zeide: ‘Jezus, gedenk mijner wanneer Gij En hij zeide: ‘Jezus, gedenk mijner wanneer Gij 
in Uw koninkrijk komt’               Nel Benschopin Uw koninkrijk komt’               Nel Benschop

Ik durf U niet vragen een plaats in Uw rijk,Ik durf U niet vragen een plaats in Uw rijk,

ik ben geen gezelschap voor eng’len en vromen,ik ben geen gezelschap voor eng’len en vromen,

mijn ziel is zo zwart en ik leefde in het slijk.mijn ziel is zo zwart en ik leefde in het slijk.

Maar ‘k bid U, als Gij in Uw rijk zijt gekomen,Maar ‘k bid U, als Gij in Uw rijk zijt gekomen,

gedenk dan nog eens de gekruisigde boefgedenk dan nog eens de gekruisigde boef

die naast U, vlak naast U aan ’t kruis was geslagen.die naast U, vlak naast U aan ’t kruis was geslagen.

Gij weet het hoezeer ‘k Uw erbarmen behoef,Gij weet het hoezeer ‘k Uw erbarmen behoef,

daar ik deze folt’ring verdiend moet verdragen.daar ik deze folt’ring verdiend moet verdragen.

Ik durf U niet vragen een plaats aan Uw dis,Ik durf U niet vragen een plaats aan Uw dis,

maar wil slechts een kruimel van ’t brood voor mij maar wil slechts een kruimel van ’t brood voor mij 
breken,breken,

‘k verdien niet het brood, dat voor kinderen is.‘k verdien niet het brood, dat voor kinderen is.

Vergeef het mij, Heer, dat ik waagde te spreken,Vergeef het mij, Heer, dat ik waagde te spreken,

en denk aan mij, Jezus, daarginds in Uw rijk;en denk aan mij, Jezus, daarginds in Uw rijk;

het duister omvat mij; zo lang duurt dit sterven het duister omvat mij; zo lang duurt dit sterven ––

‘Houd moed, want het léven is in uw bereik:‘Houd moed, want het léven is in uw bereik:

Nog heden zult gij ’t Paradijs met Mij erven.’Nog heden zult gij ’t Paradijs met Mij erven.’


