
Tekst psalmen/liederen 
 
Maandag: 
Psalm 22: 1 en 16 
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. 
  
Zij komen aan, door Godd'lijk licht geleid, 
om 't nakroost, dat den HEER wordt 
toebereid, 
te melden 't heil van Zijn gerechtigheid 
en grote daden. 

Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten 
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. 
  
'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, 
Tot in de dood als mens gehoorzaam 
wezen, 
In onze plaats gemarteld en geslagen, 
De zonde dragen. 

Dinsdag: 
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 onze God, de Koning-knecht 
Hij heeft Zijn leven afgelegd 
Zijn voorbeeld roept 
Om te dienen iedere dag 
Gedragen door 
Zijn liefd' en kracht 
 
 

Woensdag: 
Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis 
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,  
en Hij hangt er mijnentwegen,  
mij ten zegen.  
Van de vloek maakt Hij mij vrij,  
en zijn sterven zaligt mij. 
 
 

Donderdag: 
Alzo lief had God de wereld 
Alzo lief had God de wereld, 
alzo lief had God de wereld, 
de wereld, de wereld, 
God had de wereld lief. 
  
Dat Hij aan ons heeft gegeven, 
dat Hij aan ons heeft gegeven, 
gegeven, gegeven, 
zijn ééngeboren Zoon. 
  
Opdat ‘n ieder die gelooft, 
opdat ‘n ieder die gelooft, 
een ieder, een ieder, 
het eeuw’ge leven heeft 


