
Singin 21 maart 2021: Van Goede Vrijdag naar Pasen

- Lam van God

- Hij kwam bij ons, heel gewoon

- Zo lief had God de Vader ons

- ‘t Is middernacht

- Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem

- Via Dolorosa

- Als ik mijn ogen sluit

- Zie hoe Jezus lijdt voor mij

- Daar juicht een toon

- Weet je dat de lente komt

- Juicht/Hij is verheerlijkt

- U zij de glorie



Lam van God

Lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, ontferm U over ons.

Lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, geef vrede overal.



Hij kwam bij ons heel gewoon

Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.

Refrein:
Zie onze God, de Koning-knecht
Hij heeft zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag
gedragen door
zijn liefd'en kracht.

En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij : ‘Uw wil geschied’

Refrein



Zie je de wonden zo diep.

De hand die aard’ en hemel 
schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, die onze zonden droeg.

Refrein:
Zie onze God, de Koning-knecht
Hij heeft zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag
gedragen door
zijn liefd’ en kracht.

Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er ned'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.
Refrein



Zo lief had God de Vader ons

Zo lief had God de Vader ons,
dat Hij zijn eigen Zoon zond
tot heil van ons gebroken hart,
omdat Hij ons zo kostbaar vond.
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn
toen Hij zijn Zoon zo lijden zag;
toch is het Jezus' bloed dat ons
weer dicht in zijn nabijheid bracht.

O zie de mens daar aan het kruis,
met al mijn schuld beladen;
beschaamd hoor ik mijn eigen stem
Hem loochenen en smaden.
Het was mijn zonde die Hij droeg,
totdat Hij riep: 'Het is volbracht!';
zijn laatste adem bracht mij hoop,
zijn sterven werd mijn levenskracht.



Ik roem niet meer in eigen kracht,
in gaven, in wat wijsheid is;
ik roem alleen nog in de Heer,
zijn dood en zijn verrijzenis.
Hoe zou ik delen in zijn loon,
de zege die Hij heeft behaald?
Maar dit weet ik                          
met heel mijn hart:
Zijn offer heeft mijn schuld 
betaald.



‘t Is middernacht

’t Is middernacht en in de hof,
buigt, tot de dood bedroefd, in ’t stof.
De Levensvorst, in Zijn gebeên
doorworstelt Hij zijn strijd alleen.

’t Is middernacht, maar hoe Hij lijd,
Zijn jong’ren slapen bij die strijd,
en derven, afgemat in rouw,
de aanblik op des Meesters trouw.



’t Is middernacht, maar Jezus waakt,
en ’t zielelijden, dat Hij smaakt,
bant uit Zijn hart de bede niet:
„Mijn Vader, dat uw wil geschied”.

’t Is middernacht, en ’t Vaderhart,
sterkt en verstaat de Man van smart.
Die ’t enig lijden, dat Hij torst,
ten eind doorstrijdt als levensvorst.



Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem.
Met een kruis op Zijn rug en een doornenkroon.
Hoor de menigte schreeuwt en roept: kruisig Hem!
Zo gaf God zijn eigen Zoon.

Zie het lam aan het kruis daar op Golgotha.
Als de Koning der Joden wordt Hij veracht.
Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan,
als Hij roept: het is volbracht!

Ja ik dank U voor Uw genade o Heer.
Dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst Uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg



In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is nu weggehaald
Jezus leeft Hij is opgestaan!

Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer.
Dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst Uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid.
Met ontzag en respect kniel ik voor U neer.
U bent koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus de hoogste Heer.

Ja ik dank U voor Uw genade, o Heer.
Dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst Uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.



Via Dolorosa

Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,
verdrongen zich de mensen in de straat.
Daar staarden ze Hem na:
de Man die sterven moest op Golgotha.

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
ging de Christus, onze Koning als een Lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel Zijn hart, is 
Hij gegaan,
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

Er kwam bloed uit al Zijn wonden, uit de striemen op 
Zijn rug,
uit de kroon van doornen om Zijn hoofd geklemd.
En Hij droeg met elke stap
de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”.

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
ging de Christus, onze Koning als een Lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel Zijn hart, is 
Hij gegaan,
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.



Zijn kruis werd een troon, Zijn bloed wast ons schoon
en het stroomt door het hart van Jeruzalem.

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
ging de Christus, onze Koning als een Lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel Zijn hart, is 
Hij gegaan,
langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.



Als ik mijn ogen sluit

Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha.
Dan lijkt het net of ik daar op die heuvel sta.
Ik zie het houten kruis, zie wat de mensen doen.
Dat Jezus sterven moet, want dat gebeurde toen.

Ik hoor opnieuw Zijn stem die roept: het is volbracht.
En daarna wordt het stil, ‘t is donker als de nacht.
Toen stierf Hij aan het kruis, toen was de pijn voorbij.
Oh, ik weet meer dan ooit, dat Hij dit deed voor mij.

Ik doe mijn ogen dicht en vouw mijn handen stil.
Ik bid met heel mijn hart wat ik Hem zeggen wil.
Heer, aan dat houten kruis droeg U de straf voor mij.
Ik had nog nooit een vriend die zoveel hield van mij.



Zie Hoe Jezus lijdt voor mij

Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt;
Hij die tot zonde wordt gemaakt.
Wat een offer - Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid,
is op Hem die voor mij strijdt.

Zie hoe Jezus biddend strijdt
met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond roept Hij:
Mijn God, waarom verlaat U mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan;
in zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij;
niemand heeft zo lief als Hij.



Als de Heer zijn leven geeft
vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht
als Jezus roept: het is volbracht!
Waarlijk Hij is Zoon van God,
die voor ons gekruisigd wordt.
Door zijn wonden genezen wij;
in zijn dood maakt Hij ons vrij.

Heel de schepping slaakt een zucht;
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan;
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juicht, want Hij, mijn Here leeft!
Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.
Juicht want Hij, mijn Here leeft!
Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.



Daar juicht een toon

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem.
Een heerlijk morgenlicht breekt aan,
de Zoon van God is opgestaan.

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, Die sterke Held!
Hij steeg uit ‘t graf door ‘s Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht.



Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan,
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan.
Een leven door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid.



Weet je dat de lente komt

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt.
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit.
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid,
de eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit.
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt.
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit.

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft.
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan.
Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan,
maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan.
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft.
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan!

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft.
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan!



Juicht/Hij is verheerlijkt

Juicht, want Jezus is Heer.
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem,
die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft;
Jezus de Koning,
die mensen het leven weer geeft.

Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog,
'k zal Hem prijzen.
Hij is verheerlijkt,
voor eeuwig verheerlijkt
en ik verhoog Zijn Naam.
Hij is mijn God,
Zijn waarheid houdt eeuwig stand.
hemel en aard'
verheugen zich in Zijn Naam.
Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog.



U zij de glorie

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
daald' een engel af,
heeft de steen genomen
van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in Zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,
blijd' en welgezind,
en zegt telken kere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.



Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In Zijn godd’lijk wezen is mij glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.



Bedankt voor het kijken en meezingen!

De volgende singin is op zondag 11 april, 
na de ochtenddienst.

Deze singin is een afsluiting van de Israël-
webinars.


