
 

 

 
 
INTRO 
| D  /E | G  /A | Bm      /C# | A | 
| D  /E  | G  /A | Bm      /C# | A | 
 
COUPLET 
       D 
Gods plan was pas net begonnen                             
           A 
Al leek het verhaal al voorbij 
       Bm 
Zijn liefde zo diep als Zijn wonden 
     A 
Toen Hij koos te sterven voor mij  
               D  
En daar in het graf zo donker  
      A 
Keek de vijand verslagen toe  
  G              A 
Hoe het Licht van deze wereld  
       Bm      A/C#       D 
Het duister onomkeerbaar versloeg 
 
PRECHORUS 
Em     A 
Zoek Hem niet onder de doden  
       Em         G    A 
Het graf is en blijft leeg! 
 
REFREIN 2x 
    D 
Ik weet:  
               /E     G 
mijn Verlosser leeft  
                /A    Bm    
mijn Verlosser leeft  
              /C#   A 
voor eeuwig, amen! 
 
COUPLET 
Het graf heeft zijn macht verloren  
De dood heeft geen grip meer op mij  
Genade heeft mij gevonden 
En schoof al mijn schulden opzij 
 
COUPLET 
De strijd is allang gewonnen  
Toen Hij alles volbracht aan het kruis  
En de kracht die Hem deed opstaan  
Is dezelfde kracht die leeft in mij 
 
PRECHORUS 
Zoek Hem niet onder de doden  
Het graf is en blijft leeg! 

 
 
 
REFREIN 2x 
Ik weet:  
mijn Verlosser leeft  
mijn Verlosser leeft  
voor eeuwig, amen! 
 
BRIDGE 2x 
G                   A     Bm 
Mijn schuld is ingelost   
G/B          A/C#      D 
Mijn hart is vrijgekocht 
    G 
Want het graf is leeg  
G             A       Bm 
De dood is dood verklaard 
G/B              A/C#       D 
Mijn angst is weggejaagd  
                   A 
Want mijn Jezus leeft! 
  
REFREIN  
    D 
Ik weet:  
               /E  G 
mijn Verlosser leeft  
                /A  Bm    
mijn Verlosser leeft  
              /C#   A 
voor eeuwig, amen! 
    D/F# 
Ik weet:  
               /E  Em 
mijn Verlosser leeft  
                /A   Bm    
mijn Verlosser leeft  
              /C#   A 
voor eeuwig, amen! 
 
REFREIN 2x 
    D 
Ik weet:  
               /E    G 
mijn Verlosser leeft  
                /A    Bm    
mijn Verlosser leeft  
              /C#   A 
voor eeuwig, amen! 
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