
You want it darker  

 

If you are the dealer, I'm out of the game 

If you are the healer, it means I'm broken and 

lame 

If thine is the glory then mine must be the shame 

You want it darker We kill the flame 

 

Magnified, sanctified, be thy holy name 

Vilified, crucified, in the human frame 

A million candles burning  

for the help that never came 

You want it darker 

 

Hineni, hineni 

I'm ready, my lord 

 

There's a lover in the story 

But the story's still the same 

There's a lullaby for suffering 

And a paradox to blame 

But it's written in the scriptures 

And it's not some idle claim 

You want it darker 

We kill the flame 

 

They're lining up the prisoners 

And the guards are taking aim 

I struggled with some demons 

They were middle class and tame 

I didn't know I had permission  

to murder and to maim 

You want it darker 

 

Hineni, hineni 

I'm ready, my lord 

 

Magnified, sanctified, be thy holy name 

Vilified, crucified, in the human frame 

A million candles burning for the love that never 

came 

You want it darker We kill the flame 

 

If you are the dealer, let me out of the game 

If you are the healer, I'm broken and lame 

If thine is the glory mine must be the shame 

You want it darker  

 

Hineni, hineni (3x) 

I'm ready, my lord 

Hineni, … 

 

 

Jij wilt het duister 

Als jij de kaarten deelt, Ga ik mijn plaats afstaan 

Als jij de genezer speelt, Ben ik kapot en vergaan 

Waar jij alle roem krijgt Vult schaamte mijn 

bestaan 

Jij wilt het duister Wij laten vuur uitgaan 

Bejubeld en gezegend, Zij Uw Heilige Naam 

Belasterd en gekruisigd, Door de menselijke waan 

Miljoenen kaarsen branden Maar de hulp kwam 

nergens aan 

Jij wilt het duister 

Hineni Hineni 

Hier ben ik, Heer 

Er is een minnaar in het spel 

Maar het verhaal zal doorgaan 

Er is een slaaplied voor het lijden 

En de schuldparadox blijft bestaan 

Maar het staat geschreven in geschriften 

En het heeft niet afgedaan 

Jij wilt het duister 

Wij laten vuur uitgaan 

Gevangenen staan opgelijnd 

Bewakers leggen aan 

'k Bevocht een paar demonen 

kleinburgerlijk, licht aangedaan 

Wist niet dat ik mocht doden verminkend rond 

mocht gaan 

Jij wilt het duister 

Hineni Hineni 

Hier ben ik, Heer 

Bejubeld en gezegend Zij Uw Heilige Naam 

Belasterd en gekruisigd Door de menselijke waan 

Miljoenen kaarsen branden Maar de liefde kwam 

nooit aan 

Jij wilt het duister Wij laten vuur uitgaan 

Als jij de kaarten deelt, Laat mij mijn plaats 

afstaan/ Als jij de genezer speelt, Ben ik kapot en 

vergaan/ Waar jij alle roem krijgt, Vult schaamte 

mijn bestaan/      Jij wilt het duister 

Hineni Hineni 

Hineni Hineni, Hier ben ik, Heer 

 


