
GEKRUISIGDE HANDEN 
 
 
Heer, ik ben aan het verdrinken 
in uw zee van vergetelheid 
ik voel me steeds maar dieper zinken   
mijn ketens wil ik kwijt 
ik hoor in mijn hoofd de echo’s klinken 
als een bange jammerklacht  
in deze lange nacht 
 
Ik weet dat u mijn zonden wegdeed 
U wierp ze in de zee 
en U ziet mij als een kind 
dat nooit gezondigd heeft 
Maar vandaag voel ik me  
weer  zo ver bij u vandaan 
laat me niet verloren gaan 
 
Jezus kunt u laten zien hoe ver 
U onze zonden doet 
want degene die ik ben geweest 
vertroebelt steeds opnieuw mijn geest 
maar ik weet: in uw armen komt  het goed 
u laat me zien hoever u onze zonden doet 
met gekruisigde handen 
 
 
Als ik ontwaak begint de strijd 
ik zie mijn zonden elke keer 
en uw waarheid raak ik kwijt 
bevrijd mij van die storm o Heer 
vandaag voel ik me weer  
zo ver bij u vandaan 
laat me niet verloren gaan 
 
Jezus kunt u laten zien hoe ver 
U onze zonden doet 
want degene die ik ben geweest 
vertroebelt steeds opnieuw mijn geest 
maar ik weet: in uw armen komt  het goed 
u laat me zien hoever u onze zonden doet 
met gekruisigde Handen 
 
U waste mij weer wit 
van het duister naar het licht 
Heer, geef me moed om door te gaan 
draag mij door de nacht 
‘k ga niet af op mijn gevoel 



maar met uw waarheid als mijn doel 
ik klamp mij niet vast aan u 
maar u klampt zich vast aan mij 
U klampt zich vast aan mij 
 
Jezus kunt u laten zien hoe ver 
U onze zonden doet 
want degene die ik ben geweest 
vertroebelt steeds opnieuw mijn geest 
maar ik weet: in uw armen komt  het goed 
want u laat zien hoever u onze zonden doet 
met gekruisigde Handen 
met gekruisigde Handen 
met gekruisigde Handen 
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