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1. Openings samenzang  Op die heuvel daarginds 

1 Op die heuvel daarginds, stond een ruwhouten kruis, 
het symbool van vervloeking en schuld. 
Maar dat kruis is voor ons, toch het kostbaarst kleinood, 
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld. Refrein 

2 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 voor ons bracht. Refrein 

3 Van dat ruwhouten kruis, met het bloed van Gods Zoon, 
straalt een licht dat door niets wordt gedoofd. 
Vol van schoonheid en pracht, vol van reddende kracht, 
voor een ieder die in Hem gelooft. Refrein 

4 Help mij Heer', aan dat kruis, trouw te zijn tot de dood,  
ook als hier smaad en spot is mijn loon. 
Want dat kruis droeg de straf, nam de schuld van mij af,  
't werd de toegang voor mij tot Gods troon. 

Refrein na elk couplet:  

 
'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 
dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon. 

 

2. Gebed, Schriftlezing en meditatie door ouderling A.C. Hage. 
  

3. Samenzang met collecte: Psalm 22 : 1, 11, 14 Berijming ds. C.J. Meeuse 

1  Mijn God, Mijn God! waarom ver-laat Gij Mij? 
Waar-om gaat al Mijn wenen U voorbij? 
Mijn hulp en heil, Mijn troost ver-wijdert Gij van al Mijn klachten. 
De hele dag roep Ik met al Mijn krachten; 
maar Gij, Mijn God, laat Mij op antwoord wachten. 
Al schrei Ik rusteloos in lange nachten, Gij antwoordt niet. 

11 Verlos mij toch, U Die mijn noden weet, 
uit ‘s leeuwen muil, die hong’rig is en heet, 
en van de hoorn der eenhoorn, wild en wreed; wil mij be-vrijden. 
Dan zal ik blij Uw Naam te allen tijde, 
o HEERE, voor mijn broederen be-lijden. 
‘k Zal onder ‘t volk aan U mijn lofzang wijden in ‘t openbaar. 

14  Het eind der aard’ gedenkt aan deze vreugd, 
be-keert zich tot de HEERE, en Gods deugd 
doet ‘t heidenvolk ook voor Uw troon verheugd, eer-biedig buigen. 
Want God is Koning, zo moet elk ge-tuigen. 
Hij heerst en werpt der heid’nen macht in duigen. 
Hij zal eenieder ervan over-tuigen dat Hij regeert. 2 



4. De Jonge Zangers:  

• Hosanna     ~~ 

• Wie lopen in het morgenlicht  A. Kroese 

• Daar in de heuvels van Judea   ~~ 

• Psalm 122      Marco den Toom 

• Leer ons bidden in Uw naam  R.Kalkman-v.d.Noord 
 

5. Samenzang   Jezus, leven van mijn leven 

Jezus, leven van mijn leven, 
Jezus, dood van mijne dood, 
die voor mij U hebt gegeven, 
in de bangste zielennood, 
opdat ik niet hoop'loos sterven, 
maar uw heerlijkheid zou erven, 
duizend, duizend maal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer! 

Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, 
voor uw bitt're bange nood, 
voor uw heilig, biddend strijden, 
voor uw trouw tot in de dood, 
voor de wonden, U geslagen, 
voor het kruis, door U gedragen; 
duizend, duizend maal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer! 

 

6. Orgel koraal door Arie Deelen     

•  Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ  J.S. Bach 
 

7. Orgel improvisatie door Arie Deelen   met aansluitend samenzang 

U zij de glorie, opgestane Heer’, 
U zij de victorie, nu en immer meer. 
Uit een blinkend stromen  
daalde d'engel af,  
heeft de steen genomen  
van ‘t verwonnen graf.         
U zij de glorie, opgestane Heer’,  
U zij de victorie, nu en immer meer. 

Zie Hem verschijnen Jezus, onze Heer’,  
Hij brengt al de Zijnen in Zijn armen weer. 
Weest dan, volk des Heeren,  
blijd’ en welgezind,  
en zegt telken kere:  
"Christus overwint!" 
U zij de glorie, opgestane Heer’.  
U zij de victorie, nu en immer meer. 
 

8. Marnixkoor 

• Hij zal mij bewaren (naar psalm 121) H. v.d. Maten 

• Jezus leeft in eeuwigheid   H. de Bat- van Maelsaeke 

• Daar juicht een toon    C. Malan/ H. Boelee 

• Dankt, dankt nu allen God   J.S. Bach  

2e couplet samenzang : 
Lof, eer en prijs zij God door aller scheps’len tongen. 
Op Zijne heil’ge troon aanbiddend toegezongen. 
De vader en de Zoon, Die met de Heil’ge Geest,  
Drie-enig God steeds blijft en immer is geweest. 

• O Magnify the Lord    D. Tunney/ W.A. Raadsheer 
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9. Samenzang    O Heer’, mijn God 

1 O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering, 
De wereld zie die U heb voortgebracht. 
Het sterren licht, het rollen van de donder, 
Heel dit heelal, dat vol is van Uw kracht. 

Refrein na elk couplet:  

Dan zingt mijn ziel tot U, 
o Heer mijn God:  
Hoe groot zijt Gij. 2x 

2 Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen, 
Tot in de dood gegaan is als een Lam, 
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen, 
En aan het kruis mijn zonde op zich nam. Refrein 

 

3 Als Christus komt met majesteit en luister, 
Brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen, 
En zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij! Refrein. 
 

 

10. Sluiting door ouderling A.C. Hage 
 

11. Samenzang STAAND  Eens zal op die grote morgen: 

1 Eens zal op de grote morgen  
klinken het bazuingeschal; 
dan zal Jezus wederkomen 
als de Rechter van 't heelal. Refrein 

2  Eens zal op de grote morgen  
't mensdom zwijgen, eind'lijk stil; 
dan zal Jezus Christus vragen:  
wat deed u om Mijnentwil. Refrein 

3 Eens zal op de grote morgen  
Jezus' macht worden erkend; 
dan zal ieder mens beseffen,  
dat Gods woord geen leugens kent. 

4 Eens zal op de grote morgen  
blank en bruin worden vereend; 
kleur of ras is niet belangrijk, 
maar Gods gunst aan ons verleend. 

Refrein na elk 
couplet:  

Wie zal op die grote morgen buigen voor die Majesteit? 
Wie zal op die grote morgen vluchten voor die Heerlijkheid? 
 
 

Ook zin om in het Marnixkoor mee te zingen? 
 

Vrijdag 31 mei a.s. organiseert het Isac Da Costa Steunfonds Israël 
een zangdag waarop het Marnixkoor in een samengesteld koor gaat 

zingen in Gent. Samen met Praise the Lord uit Waarde en De Lofstem 
uit Arnemuiden, met eigen dirigent. Marien Stouten is 

koorbegeleider/organist. ‘s Middags zingen we in enkele kathedralen / 
stadskerken, 's avonds in de St. Stefanuskerk, waar ds. D. van 

Luttikhuizen dan spreker is. Zie steunfondsisrael.nl/actueel/agenda 
ZING OOK MEE IN GENT  

Kom vanaf dinsdag 30 april 20:00-22:00 in de Marnixzaal op repetitie. 

Welkom! 
Steun ons werk a.u.b. IBAN:NL60RABO0389339709 Penningm. Marnixkoor, Vlissingen 

Voor alles geldt: D.V.                                                4 


