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6. 0 Heer, wij kie zen- niet voor U, maar Gij, die
5. Gij die geen kwaad met kwaad ver geldt,- Gij strijdt met
4. O Zoon des Va ders,- Bar Ab- bas,- o lam vol-
3. 'Ver dwij- nen- moet die zach te- stem, laat vrij de
2. De he le- we reld- klaagt U aan, Gij zwijgt, Gij
1. O lam, dat lijdt en duldt en draagt de straf die
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ons de vre de- brengt, Gij kiest voor ons, kiest hier en
recht een goe de- strijd; geen dom me- kracht, geen bruut ge-
ko- men- gaaf en goed, o arts die on ze- wond ge-
man die bloed ver giet,- maar krui sig,- krui sig,- krui sig-
spreekt geen we der- woord,- ge boeid- komt Gij naast men sen-
ons de vre de- brengt, tot bloe dens- toe ge striemd,- ge-
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nu, o rech ter- die ons vrij spraak- schenkt!
weld,- uw Geest al leen,- die wint het pleit!
nas,- ver giet- Gij nu uw ei gen- bloed?
Hem! Wij gun nen- Hem de vrij heid- niet!'
staan die schul dig- zijn aan broe der- moord.-
plaagd- geen rech ter- die U vrij spraak- schenkt.
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