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BEWOGEN BEWOGEN 
WOORDENWOORDEN

De gekruisigde Jezus De gekruisigde Jezus 
spreekt je aanspreekt je aan

WOENSDAGWOENSDAG

“Mijn God, mijn God,                               “Mijn God, mijn God,                               
waarom hebt U mij verlaten?”waarom hebt U mij verlaten?”

DuisternisDuisternis, door ons , door ons 
mensen niet te vatten.mensen niet te vatten.

EenzaamheidEenzaamheid, door , door 
niemand in te niemand in te 
schatten.schatten.

Gods WoordGods Woord, door , door 
Christus zelf in de Christus zelf in de 
mond genomen.mond genomen.

WaaromWaarom, zijn leed uit , zijn leed uit 
zijn mond vernomen.zijn mond vernomen.

HellepijnHellepijn, door geen , door geen 
mens en God verlicht.mens en God verlicht.

ZielennoodZielennood, door ons , door ons 
mensen aangericht.mensen aangericht.

Het vierde kruiswoord   Het vierde kruiswoord   
Hallgrímur PéturssonHallgrímur Pétursson (gedeeltelijk)(gedeeltelijk)

Toen Christus’ kruis was opgericht,Toen Christus’ kruis was opgericht,

de Zoon van God ontluisterd,de Zoon van God ontluisterd,

verborg de zon haar aangezicht:verborg de zon haar aangezicht:

de wereld werd verduisterd.de wereld werd verduisterd.

‘Mijn God, mijn God!’ zo schreeuwde Hij,‘Mijn God, mijn God!’ zo schreeuwde Hij,

‘mijn God, waarom verlaat Gij mij?’‘mijn God, waarom verlaat Gij mij?’

Een angstschreeuw uit de Psalmen.Een angstschreeuw uit de Psalmen.

Ik weet dat geen opstandigheidIk weet dat geen opstandigheid

de Heiland heeft gedreven:de Heiland heeft gedreven:

de Zoon dronk in gehoorzaamheidde Zoon dronk in gehoorzaamheid

de beker, Hem gegeven.de beker, Hem gegeven.

Hij droeg Zijn Lijden met geduld Hij droeg Zijn Lijden met geduld ––

maar onze mateloze schuldmaar onze mateloze schuld

heeft het Hem uit doen schreeuwen.heeft het Hem uit doen schreeuwen.

De zon verborg haar aangezicht:De zon verborg haar aangezicht:

zij zag haar Schepper kwijnenzij zag haar Schepper kwijnen

in ’t volle licht in ’t volle licht –– en schaamde zichen schaamde zich

haar licht te laten schijnen.haar licht te laten schijnen.

Haar treft geen schuld Haar treft geen schuld –– hoeveel te meerhoeveel te meer

moest ik mij schamen, lieve Heer,moest ik mij schamen, lieve Heer,

en mijn gezicht verbergen.en mijn gezicht verbergen.

Als eens het zonlicht van míj wijkt,Als eens het zonlicht van míj wijkt,

mijn stem mij gaat begeven,mijn stem mij gaat begeven,

als in het eind mijn hart bezwijktals in het eind mijn hart bezwijkt

en mij ontglipt het leven,en mij ontglipt het leven,

denk dan, mijn Vader, voor altijddenk dan, mijn Vader, voor altijd

aan ’t roepen van Uw Zoon en leidaan ’t roepen van Uw Zoon en leid

mij tot Uw Licht en vrede.mij tot Uw Licht en vrede.


