
This Man 
 
In only a moment truth was seen, 
revealed this mystery. 
The crown that showed no dignity He wore. 
 
And the King was placed, 
for all the world to show disgrace, 
but only beauty flowed from this place. 
 
[Chorus:] 
Would you take the place of this Man? 
Would you take the nails from His hands? 
Would you take the place of this Man? 
Would you take the nails from His hands? 
 
He held the weight of impurity, 
the Father would not see. 
The reasons had finally come to be to show: 
 
The depth of His grace 
flowed with every sin erased; 
He knew that this was why He came. 
 
[Chorus] 
 
And we just don't know, 
the blood and water flowed, 
and in it all He showed 
just how much He cared. 
 
And the veil was torn, 
so we could have this open door 
and all these things have finally been complete. 
 
[Chorus] 
 
From His hands (5x) 

Deze Man 
 
In slechts een moment werd de waarheid gezien, 
werd het mysterie onthuld. 
Hij droeg de kroon die geen waardigheid toonde. 
 
En de Koning werd geplaatst voor de hele wereld 
om schande te laten zien, maar er stroomde alleen 
schoonheid uit deze plaats. 
 
[Refrein:] 
Zou je de plaats van deze Man innemen? 
Zou je de spijkers van Zijn handen nemen? 
Zou je de plaats van deze Man innemen? 
Zou je de spijkers van Zijn handen nemen? 
 
Hij droeg het gewicht van onreinheid 
dat de Vader niet kon (aan)zien. 
De redenen waren eindelijk daar om aan te tonen: 
 
De diepte van Zijn genade  
stroomde met elke uitgewiste zonde; 
Hij wist dat dit de reden was waarom Hij kwam. 
 
[Refrein] 
 
En we weten gewoon niet, 
het bloed en water stroomde, 
en in dit alles toonde Hij 
hoeveel Hij om ons gaf. 
 
En de sluier werd gescheurd, 
zodat we deze open deur konden hebben 
en al deze dingen  zijn eindelijk voltooid. 
 
[Refrein] 
 
Uit Zijn handen (5x) 
 

 


