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Het reddende bloed van Het Lam 
 

De rode draad door dit programma is Het Lam. Vanuit het Oude Testament komen we 

regelmatig voorafspiegelingen tegen. Het blijkt, niet voor het eerst, hoe de hele Bijbel een geheel 

vormt. Bij het zoeken naar passende gedichten en liederen ervoeren de makers hoe prachtig en 

heel precies teksten bij elkaar pasten. Zij wensen u graag een fijne en gezegende ontmoeting 

rondom dit Paasprogramma.  

Anna Niewold-Vrieling, Sia Konneman-Verheij en Ellen Niewold 

 

 

Lezen: Exodus 12:1-13 

 

Zingen: Psalm 130: 1 en 4 NB 

 

Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer. 

Gij kunt verlossing zenden, ik werp voor U mij neer. 

O Laat uw oor zich neigen tot mij, tot mijn gebed. 

Laat mij gehoor verkrijgen, red mij, o Here, red! 

 

Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit! 

De Heer is vastbesloten, tot goedertierenheid! 

Hoort aan de goede tijding; Hij geeft in zijn geduld 

aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld. 

 

Of: Psalm 130: 1 en 4 OB 

 

Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart 

tot U, die heil kunt zenden, o Heer, aanschouw mijn smart! 

Wil naar mijn smeekstem horen, merk op mijn jammerklacht, 

verleen mij gunstig’ oren, daar ‘k in mijn druk versmacht. 

 

Hoopt op de Heer, gij vromen! Is Israël in nood, 

er zal verlossing komen: zijn goedheid is zeer groot. 

Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij 

van ongerechtigheden; zo doe Hij ook aan mij. 

 

Lezen: Lied 865  uit de bundel van Johannes de Heer 

 

Daar ging bij Egyptes gerichten 

een Engel in stikdonk’re nacht; 

Door stad en door dorp langs de huizen, 

waar dood en ellende hij bracht. 

En nergens vond iemand een toevlucht 

trots angstgeschreeuw, smeekbede of klacht, 

Dan achter het bloed aan de deurpost 



van ‘t Lam dat voor hen was geslacht. 

 Geprezen zij ‘t Lam 

dat van Godswege kwam, 

 En droeg onze zonde en schuld 

O, zeg het toch voort, 

 zodat ieder het hoort: 

 ‘t Is alles aan ‘t kruishout vervuld. 

 

Ja ‘t Lam van God stierf voor mijn zonden, 

de straf voor mijn misdaad droeg Hij. 

De post van mijn deur is besprenkeld 

met t’ bloed dat Hij stortte voor mij. 

Geen doodsengel kan mij nu grijpen, 

hij wijkt voor het heilige bloed; 

Godlof, voor het bloed aan de deurpost 

dat mij en de mijnen behoedt. 

 

O dierb’re Verlosser en Redder, 

Gij kocht mij ten prijs van Uw bloed; 

‘k Weet m’ in U nu veilig geborgen 

bij ‘t naad’ren van stormtij en vloed. 

Ik weet m’ in de zekere schuilplaats 

die Gij in Uw liefde ons bood… 

Heb dank Heer, voor ‘t bloed aan de deurpost, 

die toevlucht in leven en dood. 

 

Het roepen van het volk Israël wordt gehoord door de Heer. De bevrijding komt. Vol symboliek 

is de laatste nacht van het volk in Egypte. Bij de instelling van het Pesachfeest speelt bloed een 

belangrijke rol. Bloed van een lam, toen gestreken op de deurpost, is redding van de dood.  

 

Lezen: Genesis 22: 7-15 

 

We vervolgen de lijn van bloed en lam via Abraham. Hem wordt gevraagd zijn zoon te offeren. 

Als Izaäk hem vraagt waar het lam is, antwoordt hij niet met ‘jij bent het lam’, maar kan hij 

antwoorden: ‘God zal Zelf voorzien’. En dat doet de Here God. Op dat moment, maar ten volle 

later bij het Echte Offer.  

 

Abraham (Nel Benschop) 

 

Ach Abraham, wat ben je onbereikbaar groot 

om zonder vragen, zonder tegenspreken 

de band met je familie, met je land te breken 

en onvoorwaardelijk te doen, wat God gebood. 

 

Ach Abraham, wat ben je onbereikbaar sterk 

wanneer je rustig Lot zijn deel laat kiezen 



zonder de angst dat je dar zelf bij zult verliezen, 

omdat je biddend leeft voor God, je vrouw, je werk. 

 

En Abraham, wat ben je onbereikbaar hoog 

als je je zoon, je enige, wilt geven, 

omdat je vast vertrouwt op God, de Heer van ‘t leven, 

Die je nog nooit verdriet gedaan had of bedroog. 

 

Maar Abraham, je hebt me toch het diepst geraakt 

toen je blééf smeken tot de Heer der Heren 

het lot van Sodom en Gomorra nog te keren 

een man, door God tot Zijn geliefde vriend gemaakt…  

 

Zingen: Psalm 33: 2 en 7 NB 

 

Zingt al wie leeft van Gods genade, 

want waarheid is al wat Hij zegt. 

Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 

op liefde rust zijn heilig recht. 

Die zich openbaarde overal op aarde, 

alles spreekt van Hem. 

Heem’len hoogverheven, vol van blinkend leven 

schiep Hij door zijn stem. 

 

Heil hem, die hoopt in vrees en beven 

op Gods genadig aangezicht. 

Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, 

God houdt het oog op hem gericht. 

Ja, Hij kent de zijnen, Hij laat niet verkwijnen 

wie zijn hulp verbeidt. 

Koninklijk van gaven wil de HERE laven 

wie ontbering lijdt. 

 

Of: Psalm 33: 3 en 10 OB 

 

Hij schept in ‘t heilig recht behagen, 

zijn wijsheid is alom verspreid. 

Men hoort al ‘t wereldrond gewagen 

van zijne goedertierenheid. 

‘s Heren alvermogen 

bracht de hemelbogen 

door zijn woord in ’t licht, 

heeft de flonkervuren, 

die de tijd verduren, 

door zijn Geest gesticht. 

 



Zijn machtig arm beschermt de vromen 

en redt hun zielen van de dood. 

Hij zal hen nimmer om doen komen 

in dure tijd en hongersnood. 

In de grootste smarten 

blijven onze harten 

in de Heer gerust. 

‘k Zal Hem nooit vergeten, 

Hem mijn Helper heten, 

al mijn hoop en lust. 

 

Naarmate de geschiedenis vordert wordt vaker de komst van het ware Offerlam, de Verlosser, 

aangekondigd. Het gedeelte dat we nu gaan lezen, is daar een duidelijk voorbeeld van.  

 

Lezen: Jesaja 53 

 

Zingen: Lied 12: 4 en 5 (Schriftberijmingen) 

 

Hij was volmaakt getrouw aan Gods verbond. 

Zijn striemen zijn genezing onzer wond 

Wij dwaalden als verloren schapen rond 

op eigen paden. 

God heeft zijn knecht met onze last beladen; 

Hij heeft geboet, 

Niet Hij, slechts wij zijn schuldig, 

maar Hij vergoot gewillig en geduldig 

Zijn kostbaar bloed. 

 

Gelijk een lam, dat stil ter slachtbank gaat 

gelijk een schaap zich zwijgend scheren laat, 

zo bleef zijn mond gesloten onder ‘t kwaad 

Hem overkomen. 

God heeft Hem uit het leven weggenomen 

In eenzaamheid 

is onze Borg gestorven 

en heeft zijn volk gerechtigheid verworven 

in eeuwigheid. 

 

Naar Jesaja 53 (Dinette Noordhof-Vogelzang) 

 

Geloofde je wat je werd verteld? 

Heb je oog gehad voor Gods werk en het vermeld? 

Opgeschoten als een jonge loot, uit dorre aarde, 

zonder aanzien en schoonheidswaarde. 

 

Verlaten en veracht, 



heeft Hij geleden en werd Hij geslacht. 

Een man die moest lijden en weet wat pijn is, 

was volgens mensen zonder betekenis. 

 

Hij werd om onze zonden doorboord, 

door onze schulden vermoord. 

Hij onderging de straf, 

die ons de vrede gaf. 

 

Zijn wonden en uitputting, 

brachten ons genezing. 

Wij liepen als schapen te dwalen, 

opgaand in onze eigen wegen en verhalen. 

 

God heeft Hem gestraft en de schuld werd op Hem geladen, 

door onze zonden werd Hij beladen. 

Hij liet zich slachten, 

geen woord van Hem, geen klachten. 

 

Hij was als een schaap dat wordt geslacht, 

dat bij de scheerder wordt gebracht. 

Gevangen genomen werd Hij veroordeeld, 

bij de mensen al uit beeld. 

 

Uit het leven weggerukt, tot in de dood, 

om de zonden van het volk zo groot. 

Bij misdadigers gezet, 

een man zonder zonde of smet. 

 

Het was Gods wil om Hem te laten dragen alle leed, 

waarmee Hij alle schuld voldeed. 

Hij zal een nageslacht krijgen en lang leven, 

Gods plan zal slagen Hij zal het licht zien en leven geven.  

 

Ook op onverwachte momenten krijgen we even zicht op Jezus. Jeremia krijgt te maken met 

samenzweringen en plannen hem te doden. 

 

Tekst: Jeremia 11: 18-19 uit Het Boek 

 

“Toen vertelde de HERE mij alles over hun plannen en liet mij de duistere samenzweringen zien, 

die tegen mij waren beraamd. Ik was zo onwetend geweest als een lam op weg naar de slachterij. 

Ik wist niet dat zij van plan waren mij te doden!” 

 

De profetie van Jesaja komt uit. God stuurt zijn eigen Zoon naar de aarde. Drie jaar lang 

wandelt Jezus in Israël. Hij onderwijst, geneest en is Zelf voorbeeld van hoe Zijn Vader wil dat 

wij met elkaar omgaan. Vanaf het begin van Zijn optreden wordt het steeds duidelijker dat deze 



daden niet het uiteindelijke doel zijn van Zijn leven. Dat is het noodzakelijke sterven van Hem. 

Als zoenoffer. Johannes de Doper weet en getuigt daarvan.  

 

Lezen: Johannes 1:23-34 

 

Het Lam van God (Jan Mul. Het is mooi om de rechterzinnen met elkaar uit te spreken) 

 

Ik zie een mes dreigend geheven  

een kind gebonden op het altaar, 

een vader die zijn kind wil geven, 

het beeld van God, helder en klaar, 

U, heilig Godslam loven wij, 

genoeg, ontneem hem niet het leven, 

dit bloed kleurt niet de aarde rood, 

dit bloed kan geen verzoening geven, 

geen mensenkind redt van de dood 

Gij hebt voor ons aan ‘t kruis geleden, 

de posten zijn met bloed bestreken, 

bloed van een lam dat werd geslacht, 

bloed dat gesteld is tot een teken 

van de verlossing uit de nacht, 

Gij doet ons tot de Vader treden, 

het oude heilswoord is gesproken, 

een Lam zal komen in de tijd, 

veracht, gebroken en doorstoken, 

bespuwd, bespot uit haat en nijd, 

als koningen en priesters, Gij, 

Hij komt, ik zie de morgen dagen, 

de zoon van God, dit is het uur, 

Hij zal de schuld en zonde dragen 

en reinigen door Geest en vuur, 

Gij, Heiland, kocht ons met uw bloed, 

Mijn God, moet ik de beker drinken, 

dit is te zwaar, God zie mij aan, 

moet ik tot in de dood verzinken, 

is dat uw weg; ik zal die gaan, 

dies brengen wij U dank en ere, 

dit zijn de uren zonder kleuren, 

hier wordt het Offerlam geslacht, 

God opent voor zijn volk de deuren, 

de juichkreet klinkt: het is volbracht 

en werpen in aanbidding, Here, 

Het Lam van God komt tot zijn kroning, 

de dood heeft eeuwig afgedaan, 

lof zij het Lam, lof onze Koning 

die uit de dood is opgestaan, 



al onze kronen aan uw voet, 

ik zie de boekrol in zijn handen, 

Het Offerlam staat als geslacht, 

het oordeel treft de volken, landen, 

de zijnen worden thuisgebracht, 

ja amen, ja, 

zij zullen witte kleren dragen, 

gewassen in het rode bloed, 

het feestkleed kleurt de dag der dagen, 

dag van het Lam dat leven doet. 

halleluja! 

 

Zingen: Gezang 39 (Hervormde Liedbundel) 

 

Lam Gods, dat zo onschuldig, 

zo moedig en geduldig, 

aan ‘t schand’lijk kruishout lijdt, 

verdienen niet mijn zonden 

die striemen en die wonden? 

Ja ‘k weet, dat Gij onschuldig zijt! 

 

Niet Gij, neen ik moest sterven 

en ‘s Vaders liefde derven 

in eindeloze pijn! 

Toen sloegt G’ op mij uw ogen 

in godd’lijk mededogen, 

en wildet mijn Verlosser zijn. 

 

Gun, dat ‘k U dankbaar nader, 

o Midd’laar bij de Vader. 

Wat is uw liefde groot! 

Gij wildet mij hergeven 

het eeuwig, hemels leven, 

en stierf daartoe die wrede dood. 

 

O Godslam, nooit volprezen, 

leer mij de zonde vrezen, 

waarvoor Gij stierft aan ‘t kruis! 

Deel mij uw zaal’ge vrede, 

ja, deel m’ uw hemel mede 

en leid mij eens in ‘t Vaderhuis. 

 

De verheerlijking op de berg (Nel Benschop) 

 

Toen, op de berg, was Hij hen zo nabij 

en zo veraf en zo omringd door licht; 



ze sloegen bang de handen voor ‘t gezicht 

en wisten: niemand is zo groot als Hij! 

 

Maar stille stemmen waren om Hem heen, 

die spraken van Zijn lijden en Zijn dood. – 

Het licht verblindde hen. Ondraaglijk groot 

was hun verdriet om wat ondenkbaar scheen. 

 

Toen, in de wolk die uit de hemel kwam 

en Hem omringde, hoorden zij Gods stem. – 

Op de terugweg naar Jeruzalem 

weerklonk van ver het blaten van een lam… 

 

De Bijbelse cirkel wordt rond, of zoals de Bijbel zelf zegt: ‘zodat vervuld werd’, als Jezus tijdens 

het Laatste Avondmaal, het geslachte lam van het Pesachfeest met het reddende bloed, koppelt 

aan Zijn komende lijden en sterven. 

 

Uit het Avondmaalsformulier: Ik heb zelf bij overlevering van de Here ontvangen, wat ik u weer 

overgegeven heb, dat de Here Jezus in de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, 

de dankzegging uitsprak, het brak en zei: Dit is Mijn lichaam voor u, doet dit tot Mijn 

gedachtenis. Evenzo nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zei: Deze beker is het nieuwe 

verbond in Mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls 

als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt. 

 

Zingen: Psalm 22: 1 en 2 NB 

 

 Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij 

 en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei, 

 en redt mij niet, maar gaat aan mij voor bij? 

 Hoe blijft Gij zwijgen? 

 Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen 

 bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten, 

 maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten 

 in klacht op klacht. 

 

 Nochtans, op U, o God die heilig zijt 

 en troont op lofgezangen, U gewijd 

 door Israël dat gij hebt uitgeleid, 

 steunt ons vertrouwen, 

 immers, de vaad’ren bleven op U bouwen, 

 dat Gij hen naamt in heilige bescherming: 

 Gij hebt, als zij riepen om ontferming, 

hen niet beschaamd. 

 

Of: Psalm 22: 1 en 2 OB 

 



Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij 

en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij’ 

en brullend klaag in d’ angsten die ik lij’, 

dus fel geslagen? 

‘t Zij ik, mijn God, bij dag moog’ bitter klagen, 

Gij antwoordt niet; ‘t zij ik des nachts moog’ kermen, 

ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen 

in mijn verdriet. 

 

‘k Erken nochtans, Gij, Gij zijt heilig, HEER, 

en hebt uw huis, den zetel uwer eer, 

bij Isrel, daar uw lof klinkt keer op keer, 

in gunst doen bouwen! 

Op U stond vast der vaderen betrouwen; 

Gij zaagt hen aan, 

Gij hebt, wanneer z’ in noden 

tot U om hulp vertrouwend zijn gevloden, 

hen bijgestaan. 

 

In bovenstaande psalm, door Jezus aan het kruis geciteerd, komen weer twee dingen samen. Het 

klagen naar God en het weten van op Hem kunnen vertrouwen zoals de aartsvaders dat deden.  

 

Lezen: Johannes 19:28-37 

 

Zingen: Opwekking 446 

 

Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost? 

Daar is kracht in het bloed! Daar is kracht in het bloed! 

Weet, dat uw redding zoveel heeft gekost. 

Daar is kracht in het bloed van het Lam! 

  

Refr. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht 

in het bloed van het Lam; 

daar is kracht, kracht, wonderbare kracht 

in het dierbaar bloed van het Lam. 

 

Satan gaat rond als een briesende leeuw. 

Daar is kracht in het bloed! Daar is kracht in het bloed! 

Wilt gij verlost zijn en witter dan sneeuw? 

Daar is kracht in het bloed van het Lam! Refr.:  

 

Wilt gij de macht van de boze ontvliên? 

Daar is kracht in het bloed! Daar is kracht in het bloed! 

Wilt gij de Heiland in glorie eens zien? 

Daar is kracht in het bloed van het Lam! Refr.: 

 



Komt dan tot Jezus, Hij stierf ook voor u, 

daar is kracht in het bloed! Daar is kracht in het bloed! 

Hoort naar Zijn woord en gelooft in Hem nu, 

daar is kracht in het bloed van het Lam! Refr.: 

 

Stille zaterdag 

 

Dit is de donkerste van alle nachten. 

Nooit is een nacht zo zwaar, zo zwart geweest. 

Nu triomferen alle hellemachten, 

nu juicht de satan, en nu lacht het Beest. 

 

De zaterdag duurt lang voor wie geloven. 

De engelen wachten roerloos voor de troon. 

Maar alle lichten schijnen uit te doven, 

de dood heerst in het graf van Davids Zoon. 

 

De nieuwe dag wordt moeitevol geboren 

in nevel, die hem als een floers omgeeft. 

Maar onweerstaanbaar komt de morgen gloren, 

God zendt Zijn dienaars uit, want zie: Hij leeft!! 

 

Lezen: Lucas 24: 13-32 

 

Pasen (Coby Poelman-Duisterwinkel)  

 

 

Ik ben toch zo ontzettend blij, 

Jezus leeft, voor u en mij! 

‘k Was zo opstandig toen ‘k hoorde van Zijn dood; 

Mijn geweten was in grote nood. 

Zo’n lieve Man aan ‘t kruis geslagen, 

Ze lieten Hem zelf Zijn kruis nog dragen. 

Wat moest Hij veel verduren, 

Was dat niet anders te sturen? 

Alles was zo gepland hoorde ik achteraf 

En in gedachten stond ik bij het graf 

Op die stille Paasmorgen 

Die eerst zo weinig uitzicht bood 

Maar de pijn in mijn hart werd op slag gedood 

Toen ik hoorde hoe het was gegaan. 

Hij is uit de dood opgestaan! 

En nu ben ik toch zo ontzettend blij 

Want Hij leeft ook voor mij! 

Hij heeft mijn zonden weggenomen, 

‘k voel Zijn bloed door mijn aderen stromen. 



Dank zij Hem mag ik leven 

En ieder die het geloven wil mag dit zo beleven! 

 

Zingen: Gezang 72: 1 t/m 4 (LvK) 

 

Gij volgt ons uit Jeruzalem 

En spreekt zo, dat ons in uw stem 

Waar Gij de schriften opendoet, 

Het woord van den beginne groet. 

 

Zo zult Gij ons terzijde gaan; 

Want Gij zijt waarlijk opgestaan, 

In ‘t breken van ons brood zijt Gij 

Ons in ons eigen huis nabij. 

 

O Heer, tot U zo bidden wij, 

Blijf in ons midden, wees nabij, 

Steek Gij ons dorre hart in brand 

Al zijn wij traag door onverstand. 

 

Wanneer ons dan de avond wenkt, 

De schaduw van ons leven lengt, 

Wees onze laatste reisgenoot, 

Een metgezel in alle nood. 

 

De geschiedenis van de Emmaüsgangers vertelt prachtig hoe én Jezus’ lijden en sterven al door 

de hele Schrift was voorbereid én hoe Hij met de tekenen van brood en wijn ons zichtbaar nabij 

is. Brood dat bij de instelling van het Pesachfeest de ongezuurde broden verving en de wijn die 

het bloed in herinnering bracht. Proefbaar mogen wij nog steeds die bevrijding herdenken.  

 

Lezen: Openbaring 5: 1-14 

 

Zingen: Lied 31 (Schriftberijmingen) 

 

Gij zijt waardig te ontvangen 

de heerlijkheid, de lofgezangen 

en macht en rijkdom, wijsheid, kracht: 

Die de zegels moogt verbreken, 

Die eens het oordeel uit moogt spreken, 

want Gij zijt als een lam geslacht. 

Gij kocht ons met uw bloed, 

Gij zijt oneindig goed, 

halleluja! 

Gij hebt voor God 

ons vrijgekocht 

uit elke stam, uit ieder volk. 



 

U zij lof en roem en ere, 

o onze God en onze Heere, 

Die op de troon gezeten zijt, 

aan het lam zij lof gegeven: 

Die ons tot vorsten heeft verheven, 

Die ons tot priesters heeft gewijd. 

In hemel, aard’ en zee 

juicht alle schepsel mee: 

halleluja! 

Alles wat leeft, 

wat adem heeft, 

looft Hem die overwonnen heeft. 

 

In het boek Openbaring wordt ons een laatste noodzaak van het Lam duidelijk. Alleen Hij kan de 

toekomst ontsluiten. Immers, bevrijding is ook het mogen hebben van een toekomst uit Zijn 

beloften.  

 

Zingen: Opwekking 407 

 

O, Heer mijn God, 

wanneer ik in verwondering 

de wereld zie die U hebt voortgebracht. 

Het sterrenlicht, 

het rollen van de donder, 

heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 

 

Refr.: Dan zingt mijn ziel ) 

tot U, o Heer mijn God: ) 2x 

hoe groot zijt Gij, ) 

hoe groot zijt Gij! ) 

 

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. 

Refr.: 

 

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! 

Refr.: 



 

Aan het einde van dit programma willen wij u nog één ding meegeven. Als de regels voor het 

Pesachfeest via Mozes worden doorgegeven is er iets bijzonders met het lam aan de hand. Het 

moet een gaaf dier zijn. Denk gerust aan het beeld van een lammetje dat wij hebben. Op de 10e 

van de maand moet het worden uitgezocht en/of gekocht. Dan moet het vier dagen apart 

gehouden worden en pas op de 14e dag geslacht worden. Wat de Joden eruit begrepen hebben is 

dat je zelf en je gezin van het lammetje moesten gaan houden. Zodat het offer een écht offer 

werd. Zo mogen wij ook van Jezus houden. Hij is niet ‘zomaar’ een Lam. 


