
Wat Jezus ons geleerd heeft.(Lied van de discipelen) 

 

U heeft ons zoveel nieuwe woorden uitgelegd 

en ons de weg gewezen naar de waarheid en het leven 

aan vele zieken heeft U hun gezondheid teruggegeven 

en in uw spreken was U altijd heel oprecht 

 

Bij tollenaars en zondaars was U graag te gast 

U ging bij hen naar binnen om de maaltijd mee te eten 

de schrift geleerden hebben U die daden vaak verweten 

maar met uw antwoorden heeft U hen dan verrast 

 

Ook heeft U ons geleerd de duivel te weerstaan 

en om hem te bestraffen als hij ons wil verleiden 

zelf heeft U mensen, ziek van geest, van hem kunnen bevrijden 

die nu, van hem verlost, met U Heer verder gaan 

 

U heeft het Koninkrijk door kinderen laten zien 

U nam hen in uw armen en gaf aan hen uw zegen 

kijk naar het kind, zo wordt alleen Gods koninkrijk verkregen 

ontvang het zoals zij, u zult het zeker zien! 

 

Wij gingen door het land en hoorden naar uw stem 

U was begaan met allen die u zochten in hun noden 

blij was U met de blijden, maar verdrietig met de doden 

tot driemaal toe gaf U het leven terug aan hen 

 

U toonde ons steeds weer  uw Goddelijke macht 

en gaf een grote schare van wat brood en vis te eten 

maar toen U rustig sliep waren we toch alweer vergeten 

dat U ook heerst op zee, bij ontij in de nacht 

 

Ook nam U vaak in een gelijkenis het woord 

‘alleen het zaad in goede grond zal honderdvoudig dragen’ 

en ‘ wie zichzelf vernedert wordt verhoogd zonder te vragen’ 

en ‘ slechts een goede boom brengt goede vruchten voort’ 

 

Zo veel heeft U gesproken Heer en ons gevraagd 

om na uw lijden en uw sterven en verrijzenis 

te wachten op uw Heil`ge Geest, dan als getuigenis 

de wereld in te gaan met uw zegen die ons draagt 
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