
Man of sorrows 
 
Man of sorrows Lamb of God,  
by His own betrayed . 
The sin of man and wrath of God  
has been on Jesus laid. 
 
Silent as He stood accused, 
beaten, mocked and scorned. 
Bowing to the Father's will  
He took a crown of thorns. 
 
[Chorus] 
Oh that rugged cross , 
my salvation, 
where Your love poured out over me. 
Now my soul cries out: 
Hallelujah  
Praise and honour unto Thee! 
 
Sent of heaven God's own Son  
to purchase and redeem. 
And reconcile the very ones  
who nailed Him to that tree. 
 
[Chorus]  
 
Now my debt is paid, 
it is paid in full,  
by the precious blood  
that my Jesus spilled.  
 
Now the curse of sin  
has no hold on me. 
Whom the Son sets free  
Oh is free indeed. 
 
[Chorus]  
 
See the stone is rolled away  
Behold the empty tomb  
Hallelujah God be praised  
He's risen from the grave. 
 
[Chorus]  
 
Praise and honour unto Thee! 
 
 

Man van smarten 
 
Man van Smarten, Lam van God 
verraden door de zijnen. 
De zonde van de mens(heid) en de wraak van God 
werden op Jezus gelegd. 
 
Zwijgend stond hij beschuldigd, 
geslagen, bespot, veracht. 
Zich onderwerpend aan 's Vaders wil 
nam Hij een doornenkroon. 
 
[Refrein] 
O dat ruwe kruis, 
mijn redding, 
waar Uw liefde over mij werd uitgegoten. 
Nu schreeuwt mijn ziel het uit: 
Halleluja, 
Lofprijzing en eer voor U! 
 
Gods eigen Zoon uit de hemel gezonden 
om vrij te kopen en te verlossen. 
En juist diegenen te verzoenen 
die hem aan die boom nagelden. 
 
[Refrein] 
 
Nu is mijn schuld betaald, 
ten volle betaald, 
door het kostbare bloed 
dat mijn Jezus vergoot. 
 
Nu heeft de vloek van de zonde 
geen vat op mij. 
Wie door de Zoon wordt bevrijd, 
is waarlijk vrij. 
 
[Refrein] 
 
Zie de steen is weggerold, 
Aanschouw de lege tombe. 
Halleluja, geprezen zij God, 
Hij is opgestaan uit het graf. 
 
[Refrein] 
 
Lofprijzing en eer voor U! 
 

 


