
In de hemel is de Heer  (verbeterde tekst)

         Em                     C                   D                  Em
In de hemel is de Heer en Zijn glans is als kristal
          Em              C              D                          Em
Hij is Heilig, Hij is God en Hij heerst over het heelal

        Em                C                 D                       Em
Er is kracht in Zijn woord, alles is door Hem ontstaan
          Em                     C                D                    B       B   stop
al wat leeft buigt zich neer en aanbidt Zijn grote Naam

Chorus (2x):
           Em        C               D                    Em
En aan U alle macht alle heerlijkheid en kracht     )
            Em           C         D                  B 
en aan U is de eer en de lof want U regeert!         )     2x   

         Em               C                    D                          Em
In de hemel is het Lam dat voor ons eens werd geslacht,
              Em                C                     D                           Em
door zijn lijden en zijn dood heeft Hij heel Gods plan volbracht 

        Em                C                    D                      Em
Er is kracht in Zijn woord en Zijn stem klinkt overal,
       Em                 C                D                  B     B   stop
de Almachtige die was, Hij die is en komen zal.

Refrein 2x

      Em                 C                D                         Em
U regeert in onze harten U regeert over het heelal
        Em             C                D           Em
U regeert in ons leven, U regeert overal!

Tussenspel:  Em  C  D  Em  Em  C  D  Em                          2x  

Refrein 2x  Er is kracht in Zijn woord  

       Em
U regeert!  

uittro: Em  C  D  Em  Em  C  D  Em  

Openbaring. 4: 8  ‘Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.’
9  Telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft,
10  werpen de vierentwintig oudsten zich neer voor hem die op de troon zit, en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid, en leggen 
hun kransen voor zijn troon met de woorden:
11  ‘U komen alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.’
5:12 Met luide stem riepen ze: ‘Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.’


