
A
Gm9

1. Het beeld van

F2/A

God is Hij;

Gm2/Bb

in Hem ge - lo -

C

ven wij.

5 Gm9

Je - zus, die als

F2/A

de Heer heel de

Gm2/Bb

schep- ping re - geert.

C

9 Gm9

In wie de

F2/A

vol - heid woont;

Gm2/Bb

Hij die Gods

C

we - zen toont.

13 Eb

Want geen macht of heer -

F

schap - pij is

G sus4

mach - ti - ger dan

naar Coda

Hij.

B

17 C

U bent mijn

Em7

hoop op heer - lijk - heid.

C/F Ab Bb

21 C

U vult mij

C2/E

met stand - vas - tig - heid.

EbMaj7 Ab Bb

Al - les ge - tuigt:

25 G/B C m

Je- zus is Heer! De

Fm7

aar - de juicht, heel de

Bb2

he - mel brengt U eer.
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C

30 C

Heer leert

Bb

U mij ge - lo - ven,

F2/A

vol - maakt in hoop, in ze - ker - heid,

34 C

dat ik bij U mag

Bb/D

wo - nen, in uw

F2/A

huis tot in eeu - wig - heid.

G5

B

39 C

U bent mijn

Em7

hoop op heer - lijk heid.

C/F Ab Bb

43 C

U vult mij

C2/E

met stand - vas - tig heid.

EbMaj7 Ab Bb

Al - les ge - tuigt:

47 G/B C m

Je - zus is Heer! De

Fm7

aar - de juicht, heel de

1

Bb2

he - mel brengt U eer.

51

2

Bb2

he - mel brengt U eer. rit.

C

2 Jezus is Heer

2. Heer van de kerk is Hij;

    op Hem vertrouwen wij.

    Jezus, die aan het kruis

    heel de schepping verzoent.

    Die ons verlossing geeft;

    Hij die de schuld vergeeft.

    Want geen macht of heerschappij

    is verhevener dan Hij.

3. De Zoon van God is Hij;

    van Hem getuigen wij.

    Jezus, die overwint;

    ons zijn koninkrijk brengt.

    Als eerste opgestaan;

    Hij is ons voorgegaan.

    Want geen kracht of heerschappij

    brengt ons leven zoals Hij.

Dit lied staat op de cd VOTUM van de band Sela (Zie www.selamusic.nl)


