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BEWOGEN BEWOGEN 
WOORDENWOORDEN

De gekruisigde Jezus De gekruisigde Jezus 
spreekt je aanspreekt je aan

DONDERDAGDONDERDAG

“Ik heb dorst!”“Ik heb dorst!”

LevensbronLevensbron, , 
waarnaar mensen waarnaar mensen 
kwamen voor vis en kwamen voor vis en 
brood.brood.

De machtigeDe machtige,       ,       
die zee en wind tot die zee en wind tot 
gehoorzamen gehoorzamen 
gebood.gebood.

De gekweldeDe gekwelde,      ,      
die eerst zelf de die eerst zelf de 
gekwelden genas.gekwelden genas.

De verachteDe verachte,        ,        
die er voor de die er voor de 
verstotenen was.verstotenen was.

De dorstendeDe dorstende
die zelf het levende die zelf het levende 
water bracht.water bracht.

De roependeDe roepende,       ,       
die ons geeft alle die ons geeft alle 
levenskracht.levenskracht.

Kruistocht naar het kruis                   Kruistocht naar het kruis                   
Jolanda VlastuinJolanda Vlastuin--van Deelenvan Deelen

'k Was vroeger bang om zomaar om te komen'k Was vroeger bang om zomaar om te komen
'k was bang om zonder God van hier te gaan'k was bang om zonder God van hier te gaan
'k kon van het hemellicht alleen maar dromen'k kon van het hemellicht alleen maar dromen
totdat ik 't kruis, het ruwe kruis zag staan.totdat ik 't kruis, het ruwe kruis zag staan.

Ik knielde op de bloeddoordrenkte aardeIk knielde op de bloeddoordrenkte aarde
ik zag de diepe wonden in Zijn zijik zag de diepe wonden in Zijn zij
mijn hart vond rust, ik was bij God van waardemijn hart vond rust, ik was bij God van waarde
Hij ging door 't vuur, Hij stierf de dood voor mij.Hij ging door 't vuur, Hij stierf de dood voor mij.

'k Word nu niet langer meer door angst 'k Word nu niet langer meer door angst 
omgevenomgeven
de Heer, Hij droeg voor mij het houten kruisde Heer, Hij droeg voor mij het houten kruis
Hij is mijn Weg, mijn Waarheid en mijn LevenHij is mijn Weg, mijn Waarheid en mijn Leven
Hij leidt mij wel, Hij brengt mij eens naar huis.Hij leidt mij wel, Hij brengt mij eens naar huis.

Want, was ik vroeger bang om om te komenWant, was ik vroeger bang om om te komen
was 'k bang om zonder God van hier te gaanwas 'k bang om zonder God van hier te gaan
nu leidt Hij mij langs stille waterstromennu leidt Hij mij langs stille waterstromen
omdat ik 't kruis, het ruwe kruis zag staan...omdat ik 't kruis, het ruwe kruis zag staan...


