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Meer dan rijkdom, meer dan macht 
meer dan schoonheid van sterren in de nacht, 
meer dan wijsheid die deze wereld kent 
is het waard te weten wie U bent. 

 
Meer dan zilver, meer dan goud, 
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,       
meer dan dat, zo eindeloos veel meer 
was de prijs die U betaalde Heer. 
 
In een graf verborgen door een steen, 
toen U zich gaf, verworpen en alleen, 
als een roos geplukt en weggegooid 
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit. 

 

 

Gif of Bloed ?  
 

Gif: zonde 
Ongeveer 1400 jaar voor 
Christus wordt het volk Israël 
bevrijd uit de slavernij in 
Egypte. Ze trekken onder 
Gods leiding door de hand 
van Mozes door de woestijn 
naar het land Kanaän. Als op 
een gegeven moment het 
water dreigt op te raken, ko-
men ze tegen Mozes en 
daarmee tegen God in op-
stand. ‘Had ons maar in 
Egypte gelaten; hebt u ons 
hier gebracht om te sterven?’ 
Het is een regelrechte aanval 
op Gods goedheid en leiding, 
die zo duidelijk in hun reis tot 
nog toe is gebleken. Gods 
toorn      (= terechte boosheid) 
ontbrandt daardoor. Er ver-
schijnen giftige slangen in de 

menigte, veel slangen, waar-
door de één na de ander 
wordt gebeten. Gedoemd om 
te sterven.  
Dit is het beeld van de mens. 
In het paradijs waren Adam 
en Eva door Gods liefde en 
zorg omgeven. Ze wandel-
den met God als met een 
Vriend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maar zo is het niet gebleven. 
De satan (een engel die in 
opstand kwam tegen God) 
kwam in de gedaante van de 
slang naar de mens en liet 
Adam en Eva twijfelen aan de 
goedheid en oprechtheid van 
God. En toen ze, door de twij-
fel gedreven, het gebod van 
God overtraden door van de 
verboden boom te eten, was 
dat een regelrechte aanval 
op Gods trouw en waarheid. 
God kon niet anders dan dit 
straffen met de dood, zoals 
Hij gezegd had. Ieder mens, 
u en ik, is gebeten door de 
duivelse slang, die het gif van 
de zonde in ons bracht, waar-
door wij moeten sterven. 

 

Pasen 

 



 
Tegengif: Bloed 
Het volk Israël erkent voor Mozes dat ze ge-
zondigd hebben. Het volk komt tot inkeer en 
belijdt zijn schuld en Mozes bidt tot God om 
deze slangen te stoppen. Dan krijgt Mozes een 
bijzondere opdracht van God. Hij moet een 
slang van koper maken en op een stok om-
hoogsteken. Iedereen die gebeten is en naar 
die koperen slang kijkt, wordt genezen en hoeft 
niet te sterven. Kijkt men echter niet naar die 
slang, dan is er geen ontkomen aan de dood. 
Er zijn misschien wel mensen die geen last van 
de slangenbeet hebben, toch moeten ze kijken 
om gezond te worden. 
Toen Jezus op aarde was verwees Hij naar 
deze geschiedenis toen Hij in het gesprek met 
Nicodemus het had over Zijn toekomstig lijden 
en sterven aan het kruis. (Johannes 3 : 14-15) 
Daar, toen Hij aan het kruis hing, zoog Hij al het 
gif van de zonde van de hele mensheid in Zich 
op. Daar moest Hij, vanwege dat zonde-gif, 
door een drie uur durende zwarte hel van God-
verlatenheid. Daar heeft Hij, wat wij eeuwig 
moeten ondergaan, in die tijdspanne geleden. 
Daar is Hij onze dood gestorven en heeft die 
verslagen door Zijn heerlijke opstanding uit de 
dood. Hij heeft dat gedragen en gedaan voor u 
en mij, omdat Hij ons lief heeft.  
Maar ook God, Zijn Vader in hemel heeft ons 
lief. Kunt u het zich voorstellen dat God Zijn in-
nig geliefde Zoon verlaat, ja meer nog, overlaat 
aan de machten van de hel en de dood? Dat is 
Liefde. Onbegrijpelijke en onbegrensde God-
delijke Liefde voor ons mensen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En wij? Wij hoeven alleen maar gelovig te zien 
op Jezus aan het kruis. Buig maar bij de voet 
van het kruis en hef u handen op naar Hem en 
belijd maar dat Zijn lijden uw genezing is en Zijn 
dood uw leven. Roep het maar uit aan Zijn voe-
ten: ‘Dank U dat het is volbracht, ook voor mij!’ 
Maar u moet wel kijken. Wanneer u zich in on-
geloof afwendt, wellicht helemaal geen last van 
de zondebeet heeft, dan zult u straks moeten 
sterven. Nee, niet het lichamelijk sterven, maar 
een eeuwige verlatenheid, duisternis, angst, 
pijn en spijt. Kortom: een eeuwige hel onder-
gaan. 
Zie dan op Jezus en leef, straks na uw licha-
melijke dood, in een eeuwige heerlijkheid om-
geven door Gods Liefde. Volmaakt, zonder 
zonde, zorg, pijn, moeite, verdriet, zonde en 
dood.  
 
 

Het bloed van Jezus 

Christus, Gods Zoon, 

reinigt ons van alle zonde. 
(1 Johannes 1 : 7b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Het woordeloze boek 

Voor de jeugd 
 
 

Duizenden, ja echt duizenden verschillende bijbels zijn er in de wereld. Heel oude, heel dikke, zelfs 
één van hout heb ik wel eens gehoord. De bijbel wordt ook wel eens HET BOEK genoemd. Maar 
heb jij wel eens van HET WOORDELOZE BOEK gehoord? Eigenlijk is dat de bijbel in het kort. Er 
zijn in het Woordeloze Boek maar vier bladzijden, nee, eigenlijk vijf, want de buitenkant doet ook 
mee. 
 
Gek eigenlijk, hè? Een woordeloos boek. Woordeloos betekent: Zonder woorden. Wat heb je nou 
aan een boek zonder woorden. Dat kan toch geen mens lezen? Toch wel. Want de bladzijden 
spreken tot ons door hun kleur. Er is een gouden (of gele) bladzijde, een zwarte, een rode, een 
witte en een groene. Als ik jou zou vragen wat voor kleur jij het mooiste vindt, dan zou je waar-
schijnlijk antwoorden: ‘De gouden.’ Gelijk heb je. De gouden bladzijde vertelt ons van een prachtig 
koninkrijk en van een land, waar je altijd gelukkig bent, de hemel. Ben jij niet benieuwd om te we-
ten hoe het in de hemel is?  Zit je niet vaak te denken: ‘Hoe zou het zijn als je dood bent?’ Wel, de 
Bijbel vertelt ons daar een paar dingen over. In de hemel is het mooi. Mooie kleuren, geluiden en 
vormen. Mooier dan je je ooit kunt voorstellen. ‘Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft ge-
hoord…’ staat er in de Bijbel. Daar zijn geen tranen meer, want God zelf zal alle tranen drogen. De 
dood zal er ook niet meer zijn, geen oorlog en geen ziekte. Niemand doet meer slechte dingen, zo-
als liegen, stelen, vloeken… In de hemel zijn straten van goud en poorten van parels. Er is ook een 
Boek van het Leven? Als je gelooft in de Heer Jezus, staat je naam erin. 
 
De zwarte bladzijde vertelt ons van de zonde. Alle slechte dingen bij elkaar noemt de Bijbel: 
zonde. Iedereen doet zonde. Jij en ik. Door die zonde kunnen we niet in de hemel komen. BE-
HALVE…. 
 
Nee, wacht, daarvan vertelt de rode bladzijde. God houdt zoveel van ons dat Hij een plan bedacht 
heeft om ons te redden. Hij zond zijn eigen zoon Jezus, naar de aarde om voor onze zonden te 
boeten. De Bijbel zegt: ‘Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven.’ Jezus betaalde met Zijn bloed 
voor onze zonden. Vandaar de kleur rood.  
 
En die witte bladzijde? Ja, dat is een wonder. Jezus bleef niet dood. Na drie dagen stond Hij op uit 
het graf. Hij geeft ons een nieuw leven, een eeuwig leven. Wil jij dat ook hebben? Je mag het aan 
Hem vragen. ‘Heer Jezus, geeft U mij alstublieft ook een nieuw, eeuwig leven.’ En dan ben je EEN 
KIND VAN GOD. Je krijgt als het ware een 
wit shirt. Doe je dan geen zonde meer? 
Tuurlijk wel, maar je wilt het niet echt. Het is 
net alsof je een vlek op je mooie witte shirt 
hebt gekregen. Dat doe je toch in de was? 
Jezus wil je dagelijks reinigen. Hij leert je op 
die manier hoe je schoon kan blijven van de 
zonde. 
 
De buitenkant van het Woordeloze boekje is 
groen. Groen is de kleur van nieuw leven. 
Van gras, dat groeit. Wij mogen ook groeien 
in het geloof. Als je elke dag in je bijbel leest, 
groei je. Als je bidt of naar de kerk gaat, of 
anderen helpt, groei je in het geloof. Je 
wordt een boom, die zijn wortels diep in de 
grond heeft. 



 
 

Lied klik om lied te beluisteren 

 
 
 

1 
Ik zie het kruis van mijn Verlosser. 
Ik zie het kruis waaraan Hij stierf. 
Daar aan het kruis droeg Hij mijn zonden. 
Stierf Hij mijn dood, kocht Hij mijn ziel. 
 
2 
Ik zie het kruis van mijn Bevrijder. 
Ik zie het kruis van Golgotha. 
Die diepe pijn, de weg van lijden. 
Die weg is Hij voor mij gegaan. 
 
-Refrein- 
Halleluja! Ik prijs U, Jezus. 
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde. 
Halleluja, ik geef mijn leven. 
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel. 

3 
Ik zie de dag van overwinning. 
Ik zie de kracht van Adonai. 
De dood is toen voorgoed verslagen. 
Toen Jezus sprak: het is volbracht! 
 
-Refrein- 
 
4 
Ik zie het graf van de Messias. 
Daar in dat graf is Hij gegaan. 
Maar zie: dat graf is nu verlaten. 
De Mensenzoon is opgestaan! 
 
-3x Refrein- 
 
Opwekking 751 

                                                                                                        Auteur en componist: Reyer van Drongelen 
  
 
 
 

Zangavond, zaterdag 1 juni
       

           
 

 ‘RIJK DANKZIJ ARMOEDE ?!’ 
 

t.b.v. Cuba 
 

Chr. koor ‘Faith’ o.l.v. Marianne Moree 

Kinderkoor ‘De Schatkist’ o.l.v. Rachel Herweijer 

Meditatie: Ds. P.C.H. Kleinbloesem 

Organist: Joël Terdu 

 
Hervormde Kerk Goudswaard, Dorpstraat 19 

Zaterdag 1 juni 

Aanvang 18.30 uur (kerk open 18.00 uur) 
 

Toegang gratis, collecte t.b.v. zendingswerk op Cuba 
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https://www.youtube.com/watch?v=g86WUV9u_rk
https://www.youtube.com/watch?v=g86WUV9u_rk

