
Gedicht ‘Bij het kruis’ 
 
Dwaasheid, ergernis, kracht Gods 
Paulus  
 
1. Ik heb op Golgotha gestaan 
En zag ’t gelaat van Jezus aan, 
Dien men als een ellendeling 
Aan ’t kruishout hing. 

2. Daar rees zijn lichaam angstig bloot, 
Zijn oogen duistrend naar den dood, 
Handen en voeten smart-gekromd, 
Den mond in drogen dorst verstomd. 

3. Is dit een Heiland naar mijn wensch, 
Een veeg en afgefolterd mensch? 
En kan dit zwartgeronnen bloed 
Een balsem zijn voor mijn gemoed? 

4. Toen heeft mijn ziel tot U geschreid 
In groote godverlatenheid: 
Heb met ons beiden medelij, 
O Heer, verlos Uzelf en mij. 

5. Toen doofdet Gij der zinnen schijn 
Als lampen die niet noodig zijn. 
En als een lauwe regen viel 
Uw bloed in mijn verlepte ziel. 

6. Toen zag ik, dwaze zwakkeling 
Den Heer, Die voor den hemel hing, 
Die al mijn zonden en mijn smart 
Leed aan zijn doodbekropen hart. 

7. Wat wordt Uw bitterheid mij zoet! 
O Heer, er daalt een honingvloed 
Van liefde uit Uw gescheurde zij. 
Gij dorst en derft en lenigt mij. 

8. Ik weet, voor wien Gij sterven woudt, 
Aan dit van God vervloekte hout. 
Ik moest daar hangen, ziel en lijf 
Der wereld tot een tijdverdrijf. 

9. Gij wilt U geven, en Gij sterft 
Voor mij, die dikwijls van U zwerft. 
Maar in mijn weergekeerd gemoed 
Leeft Gij, en Gij leeft mij voorgoed. 

10. Aanzie, aanzie mijns harten rouw 
En ken, die U niet kennen wou. 
En gun uw fellen moordenaar 
Een woord van troost, een enkel maar. 

11. Ik weet wel, dat Gij mij bemint, 
Maar ach, een ongehoorzaam kind 
Zal schreien en niet zijn gerust 
Eer ’t is getroost en afgekust. 

12. Wat wordt Uw bitterheid mij zoet. 
O Heer, er is een honingvloed 
Voor mij, die overal U zocht 
En aan het kruis U vinden mocht. 

 


