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BEWOGEN BEWOGEN 
WOORDENWOORDEN

De gekruisigde Jezus De gekruisigde Jezus 
spreekt je aanspreekt je aan

DINSDAGDINSDAG

“Dit is uw zoon … Dat is je moeder!”“Dit is uw zoon … Dat is je moeder!”

MariaMaria,                  ,                  
een zwaard dat haar een zwaard dat haar 
ziel doorklieft.ziel doorklieft.

JohannesJohannes,           ,           
een discipel door een discipel door 
Jezus zeer geliefd.Jezus zeer geliefd.

Twee mensenTwee mensen,      ,      
zo berooid te midden zo berooid te midden 
van velen.van velen.

De LijdendeDe Lijdende,      ,      
geeft hen als eersten geeft hen als eersten 
brood en wijn te brood en wijn te 
delen.delen.

Brood voor stenen Brood voor stenen -- Jos BrinkJos Brink

Wij danken UWij danken U

dat het U gaat om ons geluk.dat het U gaat om ons geluk.

Dat wij voor U nog altijd bij de schepping horenDat wij voor U nog altijd bij de schepping horen

en dat U keer op keer vergeven kunten dat U keer op keer vergeven kunt

dat wij niet willig zijn naar U te luisteren.dat wij niet willig zijn naar U te luisteren.

Wij danken UWij danken U

dat ons geschiede naar Uw woord en wil.dat ons geschiede naar Uw woord en wil.

Voor U gaat geen van ons verloren,Voor U gaat geen van ons verloren,

ook al verliezen wij U soms uit oog en hart.ook al verliezen wij U soms uit oog en hart.

U blijft ons zoeken en U zult ons vinden.U blijft ons zoeken en U zult ons vinden.

U laat genade gelden: niemand van Uw mensenU laat genade gelden: niemand van Uw mensen

roept U vergeefs, Uw woord is altijd antwoord.roept U vergeefs, Uw woord is altijd antwoord.

Voor onderweg geeft Gij ons brood voor stenen.Voor onderweg geeft Gij ons brood voor stenen.

Wij danken UWij danken U

dat het U gaat om ons geluk.dat het U gaat om ons geluk.

U wordt niet moe te dragen.U wordt niet moe te dragen.

U wordt niet moe te vragen.U wordt niet moe te vragen.

U vraagt niet meer van onsU vraagt niet meer van ons

dan van elkaar te houden.dan van elkaar te houden.


