
 
 
 

 

 

Liefde was het, onuitputt'lijk,  
liefd' en goedheid, eind'loos groot.  
Toen de Levensvorst op aarde  
tot ons heil Zijn bloed vergoot.  
Komt, laat ons Zijn liefde prijzen  
God geeft vreugd' en dankensstof.  
Eenmaal zingen wij voor eeuwig  
in de hemel Zijnen lof.  

Op die heuvel daarginds stond 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. 
 
'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. 
 
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. 
 
'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. 

De bergen zullen vrede dragen,   
De heuvels heilig recht; 
Hij zal hun vrolijk op doen dagen, 
Het heil, hun toegezegd. 
't Ellendig volk wordt dan uit lijden 
Door Zijnen arm gerukt; 
Hij zal nooddruftigen bevrijden; 
Verbrijz'len, wie verdrukt. 

Liefde was het 
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Jeugdvereniging Hagestein –  
Hoef en Haag 

Op die heuvel daarginds 

Psalm 72: 2 en 11 

Rijd als Heerser door de velden,  
Jezus in uw grote kracht.  
Niets, niets kan U tegenhouden,  
zelfs de hel niet met haar macht.  
Voor Uw naam, zo groot en heerlijk  
zinkt de vijand weg in 't niet.  
Heel de schepping, Heer, zal beven,  
als zij U, haar Koning, ziet  
 

Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen; 
Men loov' Hem vroeg en spâ; 
De wereld hoor', en volg' mijn zangen, 
Met Amen, Amen na. 
 

 



Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 
Met een kruis op Zijn rug en een doornen kroon 
Hoor de menigte schreeuwt en roept 'Kruizig hem!' 
Zo gaf God Zijn eigen Zoon 
 
Zie Het Lam aan het kruis daar op Golgotha 
Als de koning der Joden word Hij veracht 
Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan 
als Hij roept 'Het is volbracht!' 
 
Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer 
Dat U het kruis voor mij droeg 
U bewijst Uw genade aan mij telkens weer 
Uw genade is mij genoeg  
 
In het rijk van de dood is Hij neer gedaald 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan 
maar de steen van het graf is nu weg gehaald 
Jezus leeft! Hij is opgestaan! 
 
Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer 
Dat U het kruis voor mij droeg 
U bewijst Uw genade aan mij telkens weer 
Uw genade is mij genoeg  
 
En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid 
Met ontzag en respect kniel ik voor U neer 
U bent Koning en God tot in eeuwigheid 
U bent Jezus de hoogste Heer 
 
Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer 
Dat U het kruis voor mij droeg 
U bewijst Uw genade aan mij telkens weer 
Uw genade is mij genoeg  

1. Lam van God, Lam van God 
dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, ontferm U, 
Heer, ontferm U over ons,  
Heer, ontferm U over ons. 
 
2. Lam van God, Lam van God, 
dat de zonde der wereld draagt 
Heer, ontferm U 
Heer, ontferm U over ons, 
Heer, ontferm U over ons. 
 
 

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 

Lam van God (indien mogelijk staande) 

3. Lam van God, Lam van God, 
dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, geef vrede, 
Heer, geef vrede overal,  
Heer, geef vrede overal. 
 
 


