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Gezang 154 vers 1 t/m 3 
1 Ik wil mij gaan vertroosten 

in Jesu lijden groot. 
Al heeft 't gestaan ten boosten, 
het kan nog worden goed. 
Al om mijn zondig leven 
ben ik met druk bevaan; 
dat wil ik gaan begeven: 
o Jesu, zie mij aan! 

2 De tijd heb ik verloren, 
die Gij mij hebt verleend. 
Naar U wild' ik niet horen, 
in zonden was 'k versteend. 
Zeer traag ben ik tot deugden, 
al heb ik goed vermaan: 
oorsprong der eeuw'ge vreugden, 
o Jesu, zie mij aan! 

3 Al ben ik vol van zonden, 
wil mijns gedachtig zijn. 
Uw deugd is zonder gronden, 
de schulden zijn al mijn! 
Ik ken 't, al is 't zeer spade, 
en wil mij niet versmaan, 
U smeek ik om genade: 
o Jesu, zie mij aan! 

Psalm 121 vers 1, 2 & 4 
1 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 

Vanwaar ik dag en nacht 
Des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den HEER alleen, 
Die hemel, zee en aarde 
Eerst schiep, en sinds bewaarde. 

2 Hij is, al treft u 't felst verdriet, 
Uw wachter, die uw voet 
Voor wankelen behoedt; 
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet; 
Geen kwaad zal u genaken; 
De HEER zal u bewaken. 

4 De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Opdat Hij in gevaar, 
Uw ziel voor ramp bewaar'; 
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan, 
En waar g' u heen moogt spoeden, 
Zal eeuwig u behoeden. 

 

Psalm 68 vers 10 
10 Geloofd zij God met diepst ontzag! 

Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 

Psalm 118 vers 11, 13 
11 De steen, dien door de tempelbouwers 

Veracht'lijk was een plaats ontzegd, 
Is, tot verbazing der beschouwers, 
Van God ten hoofd des hoeks gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
Door 's HEEREN hand alleen geschied; 
Het is een wonder in onz' ogen; 
Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 

13 Gezegend zij de grote Koning, 
Die tot ons komt in 's HEEREN naam! 
Wij zeeg'nen u uit 's HEEREN woning; 
Wij zegenen u al te zaâm. 
De HEER is God, door Wien w' aanschouwen 
Het vrolijk licht, na bang gevaar; 
Bindt d' offerdieren dan met touwen 
Tot aan de hoornen van 't altaar. 

Gezang 48 1 t/m 4 
1 Als ik het wond're kruis aanschouw, 

waar Christus stierf, die 't al volbracht, 
dan voel ik, hoe 'k mijn trots berouw 
en 't rijkst gewin slechts schade acht. 

2 Verbied mij dan elk pralend woord 
voor al wat niet uw kruis is, Heer, 
en laat mij, wat m' op aard bekoort, 
ten offer leggen voor U neer! 

3 Te klein is 't offer, dat ik bood, 
al waar' al 't goed der aard' mijn deel. 
Uw wond're liefde, godd'lijk groot, 
eist alles, ja mijzelf geheel. 
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4 Lof Hem, die door zijn kruis en dood 
gena voor zondaars heeft bereid! 
Lof Hem en zijne liefde groot, 
alom en tot in eeuwigheid! 

Lied 836 vers 1, 2 
1 Op die heuvel daarginds    

stonde een ruwhouten kruis, 
het symbool van vervloeking en schuld. 
Maar dat kruis werd de mens    
tot het kostbaarst kleinood, 
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld. 

Ref.  'k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis    
tot de Heer komt en met Hem het loon 
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis  
eens verwisselt voor d'eeuwigheidskroon   

2 O dat ruwhouten kruis,      
door de wereld gesmaad, 
heeft een wond're bekoring en macht; 
want Gods Zoon liet Zijn troon    
Hij droeg smaadheid en hoon 
om de vreugd' die dat kruis heeft gebracht. 

Ref.  'k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis    
tot de Heer komt en met Hem het loon 
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis  
eens verwisselt voor d'eeuwigheidskroon   
 


