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  C                      G 
 In het water ligt mijn graf, 
     Dm                       C 
 daar leg ik mijn zelfzucht af, 
      Am7                     G 
 stervend aan mijn eigenwaan, 
                  Dm7    G2        C 
 vangt het nieuwe leven aan. 
 
  C                      G 
 Uit het water leidt U mij, 
            Dm                   C 
 ben ik vrij van slavernij, 
             Am7                     G 
 al mijn zonden weggespoeld, 
            Dm7    G2       C 
 levend zoals U bedoelt. 
 
              F                       C 
 rfr. Ik ben dood en opgestaan, 
              F                           C 
  neem de doop als teken aan, 
   Am7                     G 
  niet ik zelf maar U voortaan, 
       Dm7         G2        C       C   G   Dm7-G2  A-G/a-A7 
  bent het doel van mijn bestaan. 
 
  D                         A 
 Jezus leeft en ik met Hem, 
  Em7   D 
 ik mag luisteren naar Zijn stem,                    
       Bm7                    A 
 heel mijn hart op Hem gericht,                         
  Em7     A2      D 
 leef ik eeuwig in Zijn licht.                                        
 
 
 2x refrein,  in D,  1e couplet als slot in C. 
 
         
 
 
 
Rom.6:3  Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 
4  We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is 
opgewekt, een nieuw leven te leiden. 5  Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. 
6  Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we 
mochten niet langer slaven van de zonde zijn. 7  Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 
8  Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, 
9  omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. 
10  Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God. 
11  Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. 


