
Dat ons bidden en ons zingen, 
tot de hemel door mag dringen! 

Als ik in gedachten sta 

bij het kruis van Golgotha, 

als ik hoor wat Jezus sprak, 

voor Zijn oog aan 't kruishout brak. 

 

Als ik hoor, hoe Jezus bad 

voor wie Hem gekruisigd had, 

'k weet dan: "Bij de Heiland is 

ook voor mij vergiffenis." 

 

Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat 

Hem zijn God verlaten had, 

'k weet dan, ik ben nooit alleen; 

God is altijd om mij heen. 

 

Op Zijn woord: "Het is volbracht," 

antwoordt mijn aanbidding zacht: 

"Jezus, ook voor mij verwierf 

U verlossing, toen U stierf." 

 

 
 

 

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, 

in deze zee verzinken mijn gedachten: 

o Liefde, die, om zondaars te bevrijden, 

zo zwaar moest lijden! 

 

Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen?  

Ik lig in 't stof, maar God komt mij verhogen,  

Nu ik van vijand Gods en tegenstander  

In vriend verander. 

 

Daar G' U voor mij hebt in de dood gegeven, 

hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? 

Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden, 

mijn hart niet wijden? 

 

 

Jezus, leven van ons leven,  Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, 

Jezus, dood van onze dood,  voor uw bitt're bange nood, 

Gij hebt U voor ons gegeven,  voor uw heilig, biddend strijden, 

Gij neemt op U angst en nood,  voor uw trouw tot in de dood, 

Gij moet sterven aan uw lijden  voor de wonden, U geslagen, 

om ons leven te bevrijden.  voor het kruis, door U gedragen; 

Duizend, duizendmaal, o Heer,  duizend, duizend maal, o Heer, 

zij U daarvoor dank en eer!  zij U daarvoor dank en eer! 

 

Is dat, is dat mijn Koning, 

dat aller vaad'ren wens, 

is dat, is dat Zijn kroning? 

Zie, zie, aanschouw de mens! 

Moet Hij dat spotkleed dragen, 

dat riet, die doornenkroon, 

lijdt Hij die spot, die slagen, 

Hij, God, Uw eigen Zoon? 

Ja, ik kost Hem die slagen, 

die smarten en die hoon; 

ik doe dat kleed Hem dragen, 

dat riet, die doornenkroon; 

ik sloeg Hem al die wonden, 

voor mij moet Hij daar staan; 

ik deed door mijne zonden, 

Hem al die jamm'ren aan. 

O Jezus, man van smarten, 

Gij aller vaad'ren wens, 

herinner aller harten 

't aandoenlijk: "Zie den mens!" 

Laat mij toch nooit vergeten 

die kroon, dat kleed, dat riet! 

Dit trooste mijn geweten: 

't is al voor mij geschied! 

 


