Projectlied ‘Hij voor ons’
Les 1
Jozef zoekt zijn grote broers,
alle tien zijn ze jaloers,
op zijn jas en op zijn dromen,
als ze Jozef aan zien komen,
wordt zijn mantel afgerukt.
Diep zit Jozef in de put.

Les 5
Zoveel mensen om Hem heen,
toch voelt Jezus zich alleen:
want het volk ziet hem als leider
die de vijand zal verdrijven,
maar de vrijheid die Hij biedt
zit van binnen, zie je niet.

Les 2
Met een slavenkaravaan
moet hij naar Egypte gaan.
Alle dromen zijn vergeten,
heel veel kwaad wordt hem verweten.
Jozef die onschuldig is
komt in de gevangenis.

Les 6
Petrus en de and’re twee
Komen in Gethsemané
Jezus vraagt hen om te waken,
Maar dat doen ze niet – ze slapen
Doodsbang en alleen is Hij
Hij voor ons – Hij maakt ons vrij

Les 3
Lange jaren gaan voorbij,
maar de Heer is hem nabij.
Nieuwe dromen worden wakker
door de schenker en de bakker.
Maar de schenker, hij vergeet
al wat Jozef voor hem deed.

Les 7
Op zijn knieën valt Hij neer
Jezus in Gethsemané
Bloedig zweet Hij, vurig bidt Hij
“Vader, kan het anders?” smeekt Hij.
Doodsbang en alleen is Hij
Hij voor ons – Hij maakt ons vrij

Les 4
Farao hoog op zijn troon
droomt een wonderlijke droom.
Daarom laat hij Jozef komen
en dan worden alle dromen
van de koe en korenaar
en de maan en sterren waar.

Les 8
Droevig zien ze om zich heen:
Jezus stierf, ze zijn alleen.
Maar plots staat Hij in hun midden,
ze begrijpen 't niet, ze schrikken.
Hij zegt: ' 'k Zal steeds naast je staan,
als je saamkomt in Mijn naam.'

God heeft alles omgekeerd,
Jozef wordt als vorst vereerd,
en het kwade valt in duigen
en de broers ze moeten buigen:
zo houdt God door Jozefs hand
't volk van Israel in stand.

Op de wijs van ‘Jozef zoekt zijn grote broers’
Couplet 1-4: tekst Hanna Lam
Couplet 5 en 8: tekst Gonda Scheffel
Couplet 6 en 7: tekst Janneke Burger

