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Jeugdvereniging Hagestein –
Hoef en Haag

Je hoeft niet bang te zijn
1.Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand,
in die van onze Heer.

3.Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

2.Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.
Als ik in gedachten sta
1. Als ik in gedachten sta
bij het kruis van Golgotha,
als ik hoor wat Jezus sprak,
voor zijn oog aan 't kruishout brak,

5. Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat
Hem zijn God verlaten had,
'k weet dan, wat mij ook ontvall',
God mij nooit verlaten zal!

2. Hoe nog stervende zijn mond
troost voor vriend en moeder vond,
weet ik: "Hij vergeet ons niet,
schoon Hij stervend ons verliet."

6. Hoor ik, hoe Hij riep: "Mij dorst!"
dan roep ik: "O Levensvorst,
Gij, Gij naamt de bitt're dronk,
die deez' aard verzoening schonk!"

3. Als ik hoor, hoe Jezus bad
voor wie Hem gekruisigd had,
weet ik: "Bij de Heiland is
ook voor mij vergiffenis."

7. Op zijn kreet: "Het is volbracht,"
antwoordt mijn aanbidding zacht:
"Jezus, ook voor mij verwierf
Gij verlossing, toen Gij stierft."

4. Zie ik, hoe gena ontving,
die met Hem aan 't kruishout hing,
dan bid ik aan hem gelijk,
"Heer, gedenk mij in uw rijk!"

8. Hoor ik, hoe het laatst van al
Hij zijn geest aan God beval,
weet ik ook mijn geest en lot
in de handen van mijn God.

O hoofd vol bloed en wonden
1 O hoofd vol bloed en wonden,
bedekt met smaad en hoon,
o hoofd zo wreed geschonden,
Uw kroon een doornenkroon,
o hoofd eens schoon en heerlijk
en stralend als de dag,
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk!
Ik groet U vol ontzag.

3 O Heer' Uw smaad en wonden,
ja alles wat Gij duldt,
om mij is het, mijn zonden,
mijn schuld, mijn grote schuld.
O God ik ga verloren
om wat ik heb gedaan,
als Gij mij niet wilt horen.
Zie mij in liefde aan.

2 O hoofd zo hoog verheven,
o goddelijk gelaat,
waar werelden voor beven,
hoe bitter is Uw smaad!
Gij, eens in 't licht gedragen,
door engelen omstuwd,
wie heeft U zo geslagen
gelasterd en gespuwd?
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
Jezus, leven van ons leven (indien mogelijk staande)
1.Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden,
Om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizend maal o Heer,
zij u daarvoor dank en eer.
Gij die alles hebt gedragen
Al de haat en al de hoon,
Die beschimpt wordt en geslagen,
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
Als de minste mens gebonden,
Aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizend maal o Heer,
zij u daarvoor dank en eer.

3.Die gewillig waart ten dode,
In het duister van de pijn
U ten offer hebt geboden,
Hoe verlaten moest Gij zijn,
Troosteloos aan ’t kruis gehangen
Opdat wij uw troost ontvangen.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
Zij U daarvoor dank en eer.

