
In the cross – Worthy is the Lamb – Crown Him 
with many crowns 
 
In the cross 
 
In the cross, in the cross, be my glory ever; 
'Til my raptured soul shall find 
rest beyond the river. 
 
Worthy is the Lamb 
 
Thank You for the cross, Lord; 
Thank You for the price You paid; 
Bearing all my sin and shame, 
in love You came, 
and gave amazing grace. 
 
Thank You for this love, Lord; 
Thank You for the nailpierced hands; 
Washed me in Your cleansing flow, 
now all I know  
Your forgiveness and embrace 
 
[Chorus] 
Worthy is the Lamb, 
seated on the throne; 
Crown You now with many crowns, 
You reign victorious; 
High and lifted up, 
Jesus, Son of God, 
the darling of Heaven crucified; 
Worthy is the Lamb; 
Worthy is the Lamb. 
 
Worthy is the Lamb. 
Worthy is the Lamb. 
 
Crown Him with many crowns 
 
Crown Him with many crowns, 
the Lamb upon the throne; 
Hark How the heav'nly anthems drowns 
all music but its own; 
Awake, my soul, and sing, 
of Him Who died for thee, 
and hail Him as thy matchless King 
through all eternity. 
 
[Chorus Worthy is the Lamb] 
 

In the cross – Waardig is het Lam – Kroon hem 
met vele kronen 
 
In het kruis 
 
In het kruis, in het kruis, is mijn eer voor altijd; 
Tot mijn opgetogen ziel rust zal vinden voorbij de 
rivier . 
 
Waardig is het Lam 
 
Dank U voor het kruis, Heer; 
Dank U voor de prijs die U betaalde; 
Dragend al mijn zonde en schaamte,  
kwam u in liefde 
en gaf verbazingwekkende genade. 
 
Dank U voor deze liefde, Heer; 
Dank U voor de met spijkers doorboorde handen; 
Gewassen in uw reinigende vloed, 
alles wat ik nu ken is uw vergeving en omhelzing 
 
 
[Refrein] 
Waardig is het Lam, 
gezeten op de troon; 
Kroon U nu hem vele kronen, 
U regeert als overwinnaar; 
Hoog en verheven, 
Jezus, Zoon van God,  
de lieveling van de Hemel gekruisigd; 
Waardig is het Lam; 
Waardig is het Lam. 
 
Waardig is het Lam. 
Waardig is het Lam. 
 
Kroon Hem met vele kronen 
 
Kroon hem met vele kronen, 
het Lam op de troon; 
Hoor hoe de hemelse lofzangen alle muziek 
overstemt, behalve zichzelf; 
Ontwaak, mijn ziel, en zing, 
van Hem die voor u stierf, 
en prijs Hem als uw weergaloze Koning 
in alle eeuwigheid. 
 
[Refrein Worthy is the Lamb] 

 


