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INTRO 2x
|F  | Fsus  |Fsus           |
|F Fsus      |C/F  |C/F  |

COUPLET
         F                                        Fsus         C/F
Geen pen kan ooit beschrijven hoe liefdevol U bent
              F                                   Fsus              C/F   
Heel Uw wezen is doordrenkt met goedheid, ongekend            
   Gm         F/A         Bb      
In U is geen duister te vinden                                     

REFREIN
                                F 
U bent door en door goed
                       Dm
U bent in en in liefde
                           Gm
Tot het einde aan toe
                                Csus  C
Zal Uw trouw mij omringen
                                Bbmaj7
U bent door en door goed
                       F/A
U bent in en in liefde
                           Gm
Tot het einde aan toe
                    C/Bb  Bb     Bb/D
Zal mijn hart zin-   gen:
                                F (intermezzo)
U bent door en door goed

INTRO 
|F  | Fsus  |Fsus           |
|F Fsus      |C/F  |C/F  |

COUPLET
Geen lied dekt ooit de lading van wie U bent voor mij
Uw hart vol vriendelijkheid maakt dat mijn ziel belijdt:
U alleen verdient al mijn aanbidding

REFREIN 
U bent door en door goed
U bent in en in liefde
Tot het einde aan toe
Zal Uw trouw mij omringen

U bent door en door goed
U bent in en in liefde
Tot het einde aan toe
Zal mijn hart zingen:
U bent door en door goed

BRIDGE
         Gm           Gm/F   C/E
Als ik hoog op de bergtop sta
                F       F/A  Bb
U mij met zegen overlaadt
                Gm         Gm/F   C/E                Dsus D
Ik hef mijn handen omhoog en ik verhef mijn stem
            Gm         Gm/F   C/E
Ook wanneer ik U niet begrijp 
         F           F/A     Bb
En de pijn overweldigt mij
                Gm         Gm/F   C/E                Bb
Ik hef mijn handen omhoog en ik verhef mijn stem

REFREIN 2x
U bent door en door goed
U bent in en in liefde
Tot het einde aan toe
Zal Uw trouw mij omringen
U bent door en door goed
U bent in en in liefde
Tot het einde aan toe
Zal mijn hart zingen:

2e keer
                                F (outro)
U bent door en door goed

OUTRO 2x
|F  | Fsus  |Fsus           |
|F Fsus      |C/F  |C/F  |


