
Het hoofd in haar hand 

Zwaar is haar verstand

dat waarom, waarom vraagt 

een hand die zinloosheid draagt?



Vroeger geketend door ruwe banden 

Ze had geen roer in handen

Maar aan handen en voeten gebonden 

Totdat ze door Jezus werd gevonden



Ze leefde in angst levenslang

Maar Jezus bevrijdde haar van dwang

Maria, naar mijn hand mag je rijken

Die zeven geesten zullen wijken
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Van zeven geesten genezen

Kon Maria weer leven

Haar Jezus, daar bleef ze bij

Met beide handen vrij



Maar nu is Hij niet meer

met lege handen staat ze weer

de handdoek in de ring

een kruis zonder bevrijding? 
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Daar klinkt tuinmans stem

Jezus, zoek je Hem?

Wat zoek je hier dan toch?

Je handen tasten nog



Ik huil, ik ben bedrogen

Troebel zijn mijn ogen

Waar ligt mijn Jezus, waar? 

‘k Zit met handen in het haar

http://www.missmags.nl/ik-heb-een-irritatie-puntje-en-alles-gaat-wel-eens-mis/
http://www.missmags.nl/ik-heb-een-irritatie-puntje-en-alles-gaat-wel-eens-mis/


Maria, alsof ik je niet ken

Ik ben het toch, Ik ben

Je gevoel heeft je bedrogen

Je ziet geen hand voor ogen 



Maria hoort Zijn stem

Ik Ben hoort zij, t is Hem!

En verbaasd ziet zij het licht 

Zij knijpt haar handen dicht 



Rabboeni zegt Maria teder 

Haar liefdesheld en meester  

Zij wil met beide handen grijpen

maar Hij kan niet bij haar blijven  
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Laat je handen van mij vrij,

niet als mens maak ik je blij

Ik ben anders dan jij vermoed

want Ik ben in jou voorgoed



Als je liefhebt, leeft en lacht

Blijf ik eeuwig als jouw kracht

Je hart en handen vol van Geest 

Ik zal nooit zijn weggeweest
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Ook in verdriet en pijn 

Wil ik jouw trooster zijn

Als bij de voetstappen in het zand

Onzichtbaar hou ik je in mijn hand
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Strek je handen en ontvang

Hemelse schatten levenslang

Die ik jou telkens geef

Maria: heb lief en leef



Dood verdriet en straf

Trek er nu de handen af

die liggen nu aan banden

hebben geen touwtje 

meer in handen

http://nl.photaki.com/picture-handen-in-de-vorm-die-de-trekkracht-van-het-touw_613456.htm
http://nl.photaki.com/picture-handen-in-de-vorm-die-de-trekkracht-van-het-touw_613456.htm
http://nl.photaki.com/picture-handen-in-de-vorm-die-de-trekkracht-van-het-touw_613456.htm
http://nl.photaki.com/picture-handen-in-de-vorm-die-de-trekkracht-van-het-touw_613456.htm
http://nl.photaki.com/picture-handen-in-de-vorm-die-de-trekkracht-van-het-touw_613456.htm
http://nl.photaki.com/picture-handen-in-de-vorm-die-de-trekkracht-van-het-touw_613456.htm


houd mij niet vasthoud mij niet vast

Dan zegt Maria: ja ik vier

met open handen sta ik hier

Ik slaak van blijdschap een diepe zucht

En hef mijn handen in de lucht



Wonderlijk hoe Jezus leeft

Op handen gedragen door de Geest 

Jezus gaf niet zomaar zijn leven 

Jezus heeft de Geest gegeven 



Maria gaat naar de anderen toe

En zegt: lieverds, ik weet niet hoe

Wij dragen elkaar op handen dit keer 

Hij laat niet los, en ik leef weer
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