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Psalm 43 (DNP)  
Heer, doe mij recht; kom tussenbeide, 
mijn God, op wie mijn hart vertrouwt. 
Waarom laat U mij zolang lijden 
door mensen die bedrog verspreiden? 
Waarom heb ik het zo benauwd 
en word ik uitgejouwd? 
 
Heer, zend uw licht, laat mij ervaren 
dat U mij naar uw woning leidt. 
Wanneer ik kom bij uw altaren, 
zal ik U prijzen bij de snaren. 
Dan uit ik al mijn dankbaarheid, 
omdat U mij bevrijdt. 
 
Mijn ziel, waarom zo neergebogen? 
Waarom onrustig, vol verdriet? 
Hoop op de Heer, houd Hem voor ogen. 
Hij zal je eenmaal weer verhogen. 
Ik zal Hem eren met een lied, 
mijn redder die mij ziet. 
 
Psalm 2:1 en 4 (Weerklank) 
Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? 
Wat is de waanzin toch die zij beramen? 
De groten staan gewapend tot de slag, 
de machtigen der wereld spannen samen. 
't Is tegen het gezag van God de Heere 
en tegen zijn gezalfde vorst gericht: 
‘Kom’, zeggen zij, ‘laat ons hun banden scheuren, 
tot alle macht in onze handen ligt!’ 
 



O machtigen, o koningen, wees wijs. 
Laat u gezeggen, rechters zonder rede. 
Vrees God den Heer en dien Hem naar zijn eis, 
verheug u bevend, zoek bij Hem uw vrede. 
Kus toch de zoon, opdat gij niet te gronde 
gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart 
en kan zijn gramschap tegen u ontbranden. 
Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart. 
 
Lied 147 (Weerklank) 
Is dat, is dat mijn Koning, 
dat aller vaderen wens, 
is dat, is dat zijn Kroning? 
Zie, zie, aanschouw de mens! 
Moet Hij dat spotkleed dragen, 
dat riet, die doornenkroon, 
lijdt Hij die smaad, die slagen, 
Hij, God, uw eigen Zoon? 
 
Ja, ik kost Hem die slagen, 
die smarten en die hoon; 
ik doe dat kleed Hem dragen, 
dat riet, die doornenkroon; 
ik sloeg Hem al die wonden, 
voor mij moet Hij daar staan; 
ik deed door mijne zonden, 
Hem al die jammeren aan. 
 
O Jezus, man van smarten, 
Gij aller vaderen wens, 
herinner aller harten 
’t aandoenlijk: ‘Zie de mens!’ 
Laat mij toch nooit vergeten 
die kroon, dat kleed, dat riet! 
Dit trooste mijn geweten: 
’t is al voor mij geschied! 
 
 
 
 



Lied 149:5 en 6 (Weerklank) 
Koning tot een spot getekend 
met een riet en doornenkroon, 
bij de moordenaars gerekend 
overstelpt met smaad en hoon, 
opdat naar uw welbehagen 
wij de kroon der ere dragen. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 


