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‘Veilig achter Jezus’ bloed’ 
 

  





Intro door Rick Verkroost – Engel ga voorbij 

 
Engel ga voorbij 
weet wat vader zei: 
Bij de deur is er een teken, 
aan de post is bloed gestreken 
van het kleine lam, 
dat mijn plaats in nam. 
 

Dankbaar en verbaasd, 
eet ik nu met haast, 
vier ik Pascha: God wil sparen, 
mij voorbijgaan en bewaren.  
God verlost, maakt vrij 
uit de slavernij. 
 

Opening – Schriftlezing en gebed  
Exodus 12:1-13 en Mattheüs 26:27-28 
 
Samenzang – Door Uw genade Vader 
 
Door Uw genade, Vader, 
mogen wij hier binnengaan. 
Niet door rechtvaardige daden, 
maar door het bloed van het Lam.  
U roept ons in Uw nabijheid 
en dankzij Uw Zoon; 
dankzij het bloed dat ons vrijpleit, komen wij voor Uw troon, 
komen wij voor Uw troon. 
 

Nooit konden wij zonder zonde voor U staan. 
Maar in Uw Zoon zijn wij schoon door het bloed van het Lam. 
Nooit konden wij zonder zonde voor U staan. 
Maar in Uw Zoon zijn wij schoon door het bloed van het Lam. 
 
Door Uw genade, Vader, 
mogen wij hier binnengaan. 
Niet door rechtvaardige daden, 
maar door het bloed van het Lam. 
U roept ons in Uw nabijheid 
en dankzij Uw Zoon; 
dankzij het bloed dat ons vrijpleit, komen wij voor Uw troon, 
komen wij voor Uw troon,  
komen wij voor Uw troon. 



 
Samenzang – Psalm 40: 4 
 
Brandofferen, noch offer voor de schuld, 
voldeden aan Uw eis, noch eer. 
Toen zeid’ Ik: “Zie, Ik kom, o Heer;  
de rol des boeks is met Mijn naam vervuld. 
Mijn ziel, U opgedragen,  
wil U alleen behagen,  
Mijn liefd’ en ijver brandt;  
Ik draag Uw heil’ge wet,  
die Gij den sterv’ling zet,  
in ‘t binnenst’ ingewand.” 
 

Orgelsolo - O hoofd vol bloed en wonden (J. Zwart) 
 

Samenzang – Hij kwam bij ons, heel gewoon 
 
(allen) 
Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft Zijn leven afgelegd. 
Refrein: (allen) 
Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heef Zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept, om te dienen ied’re dag, 
gedragen door Zijn liefd’ en kracht. 
 

(mannen) 
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: (allen) 
 
(vrouwen) 
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: (allen) 
 
 



 
(allen) 
Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij.  
Wie is er need’rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
Refrein: (allen) 
 
Meisjeskoor – Ik zing van de heuvel die Golgotha heet 

 

Ik zing van de heuvel die Golgotha heet, 
daar hebben drie kruizen gestaan, 
in ’t midden de kruispaal waar Jezus aan leed, 
die nooit iets verkeerds had gedaan. 
 
Ik zing hoe men Hem vastgespijkerd daar heeft 
en hoe Hij gebeden heeft toen: 
“Vergeef deze mensen, o Vader vergeef, 
want zij weten niet wat zij doen.” 
 
Ik zing hoe daar ook het soldatengespuis 
Hem hoonde met hevige spot: 
“Kom nu naar beneden, kom af van het kruis, 
als U echt de Zoon bent van God.” 
 
Ik zing van de moordenaars, links en ook rechts: 
één heeft Hem als Redder verguisd 
en hoe tot de andere Hij heeft gezegd: 
“Vandaag kom je al bij Mij thuis.” 
 
Ik zing van het duister heel dicht om Hem heen; 
Daarin klonk Zijn bitere klacht: 
“Mijn Vader, waarom laat U Mij toch alleen 
aan ’t kruis hier in diep donk’re nacht?” 
 
Ik zing hoe Hij stierf, toen Zijn werk was volbracht; 
voor ons was Zijn lijden, Zijn pijn. 
Vergeving van zonden heef Hij aangebracht, 
zodat wij bij Hem kunnen zijn. 
  



Samenzang – Er is een Verlosser 
 
Er is een Verlosser, Jezus, Zoon van God. 
Kostbaar Lam van God, Messias, heilig God is Hij. 
 
Jezus, mijn Verlosser, niemand is aan U gelijk. 
Kostbaar Lam van God, Messias, maakt van zonden vrij. 
 
Refrein: 
Dank U, o mijn Vader. U gaf Uw eigen Zoon, 
Uw Geest als hulp voor ons, totdat, het werk op aarde is gedaan. 
 
Ja, de dag zal komen, dat ik Jezus zie. 
Dan zal ik mijn Koning dienen, voor eeuwig en eeuwig. 
Refrein 
 
Declamatie met aansluitend samenzang – Is uw paspoort getekend? 
 
Ieder uur, iedere stap brengt ons nader, 
bij de grens van leven en dood. 
Heeft de Heiland uw paspoort getekend 
met Zijn bloed dat Hij reddend vergoot? 
Refrein: 
Nog is het tijd, de Heer heeft genâ. 
De toegang is vrij door Golgotha. 
Jezus ging voor, Hij wacht aan de grens. 
Is uw paspoort getekend, o mens? 
 
Gij kunt zelf de tol niet betalen, 
zilver en goud verliest daar zijn macht. 
Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang 
tot het land waar de Heiland u wacht. 
Refrein 
 
Het is nu het uur der beslissing 
ieder toont dan zijn ware gezicht. 
O, geloof in de Heiland Uw redder 
en Hij voert U naar ’t eeuwige licht! 
Samenzang refrein: 
Nog is het tijd, de Heer heeft genâ. 
De toegang is vrij door Golgotha. 
Jezus ging voor, Hij wacht aan de grens. 
Is uw paspoort getekend, o mens? 



Samenzang – Ik wil zingen van mijn Heiland 
 
Ik wil zingen van mijn Heiland, 
van Zijn liefde, wondergroot, 
Die Zichzelve gaf aan ‘t kruishout 
en mij redde van de dood. 
Refrein: 
Zing, o zing, van mijn Verlosser, 
met Zijn bloed, kocht Hij ook mij. 
Aan het kruis, schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld, en ik was vrij. 
 
‘k Wil het wonder gaan verhalen, 
hoe Hij op Zich nam mijn straf; 
hoe in liefde en genade, 
Hij ‘t rantsoen gewillig gaf. 
Refrein 
 
‘k Wil mijn dierb’re Heiland prijzen, 
spreken van Zijn grote kracht; 
Hij kan overwinning geven 
over zond’ en satans macht. 
Refrein 
 
Ik wil zingen van mijn Heiland, 
hoe Hij smarten leed en pijn, 
om mij ‘t leven weer te geven, 
eeuwig eens bij Hem te zijn. 
Refrein 
 
Samenzang - Psalm 52:7 
Mijn God, U zal ik eeuwig loven, 
omdat Gij ‘t hebt gedaan! 
‘k Verwacht Uw trouwe hulp van boven; 
Uw waarheid zal bestaan. 
Uw naam is voor ‘t oprecht gemoed 
van al Uw gunstvolk goed. 
 
Sluiting en dankgebed 
 



Samenzang (staande) – 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 Heeren, blijd’ en welgezind 
en zegt telkenkere: “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 mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood, 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Collecte bij de uitgang 
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