
   

 
 
Informatie 
 

De woorden uit het eerste couplet van dit lied 
vinden we terug in o.a. Mattheüs 27, waar Jezus aan 
het kruis wordt bespot. Men Hem vraagt om van het 
kruis af te komen als Hij Koning van Israël is. Zichzelf 
te verlossen als Hij daadwerkelijk de Zoon van God 
is.  
 
Op Witte Donderdag komt men in de Anglicaanse 
kerk bijeen om Jezus’ laatste avond op aarde te 
gedenken, elkaars voeten te wassen en het 
avondmaal te vieren. Na afloop verwijdert de 
priester alle versiering van het altaar om zo de kerk 
een beeld te laten zijn van het lijden van Christus. 
Uitgekleed, zonder Goddelijke glans. De avond wordt 
afgesloten in duisternis; In het donker wordt Psalm 
22 voorgelezen. Een Psalm die dezelfde kwelling 
beschrijft als het lied wat we leren: Allen die mij zien, 
bespotten mij (…) Hij heeft zijn zaak op de HEERE 
gewenteld – laat Die hem bevrijden!  
 
Jezus hing aan het kruis als mijn, als ónze Verlosser. 
Uitgekleed, zonder Goddelijke glans. Door Zijn lijden 
en sterven mogen wij eeuwig leven en kunnen we 
getuigen van Zijn daden. Want ondanks de duisternis 
en de kwelling, eindigt ook Psalm 22 in vertrouwen; 
Door de generaties heen zal Gods gerechtigheid 
worden verkondigd, want Hij heeft het gedaan! 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis, 
hangt ten spot van snode smaders, 
Zoon des Vaders, 
waar is toch Uw almacht thans, 
waar Uw Goddelijke glans? 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips 

- Vertel de eerste keer kort iets over het lied. 

- Zing het lied één keer per dag met elkaar. 

- Begin bij het eerste couplet en afhankelijk van de 

leeftijd van je kind, kun je vervolgens verder 

gaan met het volgende couplet. 

- Laat merken dat je het fijn vindt om met elkaar 

te zingen. 

- Mocht je het lastig vinden om te zingen, zing dan 

mee met YouTube of www.psalmboek.nl. 

- Kan je kind nog niet praten, geef hem of haar 

dan een muziekinstrumentje om op die manier 

mee te doen.  

- Meld je aan voor het digitale liedblad via 

https://hervormdandel.nl/liedvandeweek  
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