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Lied 50 (OTH)  
Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën 
Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons 
En des Heren trouw is tot in eeuwigheid 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja 
Halleluja, halleluja, halleluja, hallelujah. 
 
Lied 429 (OTH)  
Heel alleen in de hof 
zo alleen knielt de Heer 
Donker is het om Hem heen 
er is niemand meer 
 
Geef Mij hoop en geef Mij kracht 
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 
 
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 alleen in de hof 
zo alleen gaat de Heer 
Om te sterven aan het kruis 
hij bidt nog een keer 



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 
 

Lied 425 (OTH) 
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, ‘tis donker als 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 
Heer aan dat houten kruis droeg u de straf voor mij 
Ik had nog nooit een vriend die zoveel hield van mij 
 
Lied 115 (OTH) 
Ik wil zingen van mijn Heiland 
Van Zijn liefde, wondergroot 
Die Zichzelve gaf aan 't kruishout 
En mij redde van de dood 
 
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 
 
 
 



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 mijn dierb're Heiland prijzen 
Spreken van Zijn grote kracht 
Hij kan overwinning geven 
Over zond' en satans macht 
 
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 
 
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 
 
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 
 
 


