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BEWOGEN BEWOGEN 
WOORDENWOORDEN

De gekruisigde Jezus De gekruisigde Jezus 
spreekt je aanspreekt je aan

PALMZONDAGPALMZONDAG

“Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat 
ze doen!” ze doen!” 

VaderVader, een woord tot , een woord tot 
vloek genomen.vloek genomen.

De mensDe mens, tot , tot 
onmogelijkheid onmogelijkheid 
gekomen.gekomen.

Dit gatDit gat, oorzaak van , oorzaak van 
zijn lijden.zijn lijden.

SchuldSchuld, van de , van de 
Heilige gescheiden.Heilige gescheiden.

Het goddelijkeHet goddelijke, , 
woord vol erbarmen.woord vol erbarmen.

VergiffenisVergiffenis, ons , ons 
mensen in liefde mensen in liefde 
omarmen.omarmen.

De soldaten en ikDe soldaten en ik -- Jan MulJan Mul

Kom laten wij een prachtig spel gaan spelen,Kom laten wij een prachtig spel gaan spelen,
de grote klus is eindelijk geklaard,de grote klus is eindelijk geklaard,
er valt het een en ander te verdelen,er valt het een en ander te verdelen,
dat ene kleed is echt de moeite waard,dat ene kleed is echt de moeite waard,

dat moeten we niet zomaar gaan verscheuren,dat moeten we niet zomaar gaan verscheuren,
we dobbelen en zien wel wie er wint,we dobbelen en zien wel wie er wint,
wie nooit eens moedig waagt zal altijd treuren,wie nooit eens moedig waagt zal altijd treuren,
we spreken af: wie 't hoogste gooit begint,we spreken af: wie 't hoogste gooit begint,
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hoe zou het zijn als ik soldaat zou wezen,hoe zou het zijn als ik soldaat zou wezen,
en ik met hen zou zitten aan de voeten ik met hen zou zitten aan de voet
van 't kruis;van 't kruis; mijn hart moet evenzeer genezenmijn hart moet evenzeer genezen
van zonden door het hier vergoten bloed,van zonden door het hier vergoten bloed,

Hij vraagt of God die zonden wil vergeven,Hij vraagt of God die zonden wil vergeven,
zelfs in zijn dood is Hij met mij begaan,zelfs in zijn dood is Hij met mij begaan,
zijn bloed en diepe wonden zijn mijn leven,zijn bloed en diepe wonden zijn mijn leven,
genade is de bron van mijn bestaan.genade is de bron van mijn bestaan.


