
 
 
 
 

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. 

1.O hoofd, bedekt met wonden, 
belaan met smart en hoon, 
o hoofd, ten spot ombonden 
met ene doornenkroon, 
eertijds gekroond met stralen 
van meer dan aardse gloed, 
waarlangs nu drupp’len dalen: 
‘k breng zeeg’nend U mijn groet! 
 
2.Van al de last die plagen,  
met goddelijk geduld,  
o Heer, door U gedragen,  
heb ik, heb ik de schuld! 
Och, zie, hoe ‘k voor uw ogen 
Hier als een zondaar sta, 
En schenk vol mededogen, 
M’een blik van uw genâ! 

O hoofd, bedekt met wonden  
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Ik wil zingen van mijn Heiland  

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 
 
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 
Droeg mijn schuld en ik was vrij 
Droeg mijn schuld en ik was vrij 

3. Wat stof tot zielsverblijden, 
hoe zalig is ’t en goed, 
dat ‘k in Uw bitter lijden 
mijn redding vinden moet! 
O, mocht ik U, mijn Leven, 
daar ‘k bij Uw kruishout kniel, 
mij zelf ten offer geven: 
wat winste deed mijn ziel! 
 
4.U zij de dank mijns harten, 
U, Jezus, dierb’re vriend, 
voor ’t dragen van die smarten, 
alleen door mij verdiend! 
Och, blijv’, wat troost ik derve, 
de hoop op U mij bij, 
opdat, wanneer ik sterve, 
in U mijn einde zij! 



Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 
 
 
 

1.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. 
 
2.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’ 
 
 
 
 
 
1.Als ik in gedachten sta 
Bij het kruis van Golgoha, 
Als ik hoor wat Jezus sprak, 
Voor zijn oog aan ’t kruishout brak. 
 
2.Hoe daar allereerst zijn mond 
Troost voor vriend en moeder vond, 
Weet ik: ‘Hij vergeet ons niet, 
Hij die stervend ons verliet.’ 
 
3. Als ik hoor, hoe Jezus bad 
Voor wie Hem gekruisigd had, 
Weet ik: “Bij de Heiland is 
Ook voor mij vergiffenis.’ 
 
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!’ 

Heer, ik prijs Uw grote naam 

Hij kwam bij ons, heel gewoon 

Als ik in gedachten sta(indien mogelijk staande) 

5.Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat 
Hem zijn God verlaten had, 
‘k weet dan: ik ben nooit alleen; 
God is altijd om mij heen. 
 
6. Hoor ik, hoe Hij riep: “Mij dorst!’ 
Dan roep ik: ‘O Levensvorst, 
U nam zelf de bittre dronk, 
Die aan ons verzoening schonk!’ 
 
7.Op zijn kreet: ‘Het is volbracht!’ 
Antwoordt mijn aanbidding zacht: 
‘Jezus, ook voor mij verwierf 
U verlossing, toen U stierf.’ 
 
8.Hoor ik, hoe het laatst van al 
Hij Zijn Geest aan God beval, 
Dan weet ik mijn geest en lot 
In de handen van mijn God 

U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam. 

(refrein) 
 
3.Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard’en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De Man, die onze zonden droeg. 
 
(refrein) 
 
4.Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er ned’rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
 
(refrein) 


