Psalm 22:1
Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij Mij
en redt Mij niet, terwijl Ik zwoeg en strij’
en brullend klaag in d’angsten die Ik lij’
dus fel geslagen?
‘t Zij Ik, Mijn God, bij dag moog’ bitter klagen,
Gij antwoordt niet,
‘t zij Ik des nachts moog’ kermen,
Ik heb geen rust, ook vind Ik geen ontfermen
in Mijn verdriet.
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!'
Refrein:
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!
Refrein
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.
Refrein

Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha
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 in de nacht.
Toen stierf Hij aan het kruis, toen was de pijn voorbij.
O, 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:
‘hier aan dat houten kruis droeg U de straf voor mij.
Ik had nog nooit een Vriend die zoveel hield van mij’

Heer, Uw bloed dat reinigt mij
Heer, Uw bloed dat reinigt mij,
doet mij leven en maakt mij vrij.
Heer, Uw bloed dat nam mijn plaats
in het offer dat U bracht.
En U wast mij,
witter dan de sneeuw,
dan de sneeuw.
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht.
Heel alleen in de hof
Heel alleen in de hof,
zo alleen knielt de Heer.
Donker is het om Hem heen,
er is niemand meer...
Refrein:
Geef mij hoop en geef mij kracht
om te doen wat U wilt.
Geef mij hoop en geef mij kracht
om te gaan door de nacht.
Heel verdrietig en bang,
zo alleen vecht de Heer.
Help Mij, Vader, geef Mij kracht
want Ik kan niet meer…
Refrein

Heel alleen in de hof,
zo alleen gaat de Heer
Om te sterven aan het kruis,
Hij bidt nog een keer…
Refrein
Heer ik prijs uw grote Naam
Heer, ik prijs Uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.
U daalde neer van Uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs Uw grote naam
Above all powers
Above all powers
Above all kings
Above all nature
And all created things
Above all wisdom
And all the ways of man
You were here
before the world began.
Above all kingdoms
Above all thrones
Above all wonders
The world has ever known
Above all wealth
And treasures of the earth
There's no way to measure
What You're worth
Refrein:
Crucified
Laid behind a stone
You lived to die
Rejected and alone
Like a rose
Trampled on the ground
You took the fall
And thought of me
Above all

Meer dan rijkdom
Meer dan rijkdom, meer dan macht,
meer dan schoonheid van sterren in de nacht,
meer dan wijsheid die deze wereld kent,
is het waard te weten wie U bent.
Meer dan zilver, meer dan goud,
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,
meer dan dat, zo eindeloos veel meer
was de prijs die U betaalde Heer.
In een graf verborgen door een steen,
toen U zich gaf, verworpen en alleen,
als een roos geplukt en weggegooid
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit.
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.
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.
Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan.
Een leven, door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

