
INTRO

| B	 | Emaj7| B/D#	 | F#sus4 |

| B	 | E	 | B/D#	 | F#sus4 |


COUPLET 
B	 	 E	 	   B/D# 
De Heer zegent, beschermt jou 
	                  F#	 	 	 G#m	  
Zĳn nabĳheid geeft Hĳ. Genadig is Hĳ 
	                E 	           B/D# 
De Heer richt zĳn oog op jou 
	   F#      B E 
en geeft vrede 

COUPLET 
De Heer zegent, beschermt jou 
Zĳn nabĳheid geeft Hĳ. Genadig is Hĳ 
De Heer richt zĳn oog op jou en geeft vrede 

REFREIN

G#m   E   B        F#

Amen,   amen, amen

G#m   E   B        F#

Amen,   amen, amen


COUPLET

De Heer zegent, beschermt jou 
Zĳn nabĳheid geeft Hĳ. Genadig is Hĳ 
De Heer richt zĳn oog op jou en geeft vrede 

REFREIN 2x

Amen, amen, amen

Amen, amen, amen


INTERLUDE

| G#m	 | Emaj7| B 	 | F#	 |

| G#m	 | Emaj7| B 	 | F#	 |


BRIDGE

	   G#m 
Laat zĳn goedheid op jou stralen 
	     Emaj7 
meer dan duizend generaties 
        Badd9	 	      
jouw familie en jouw kind’ren 
           F# 
en hun kind’ren, en hun kind’ren. 

BRIDGE

      G#m    
Zĳn nabĳheid, gaat voor jou uit 
	       Emaj7 
en komt na jou, en is naast jou, 
	       Badd9 
en rondom jou, binnenin jou, 
               F# 
Hĳ is met jou, Hĳ is met jou. 

BRIDGE

         G#m 
In de ochtend, in de avond, 
           Emaj7 
In jouw komen, en jouw weggaan, 
	 Badd9 
In jouw huilen, in jouw lachen, 
               F# 
Hĳ is voor jou, Hĳ is voor jou.  

BRIDGE

Laat zĳn goedheid op jou stralen 
meer dan duizend generaties 
jouw familie en jouw kind’ren 
en hun kind’ren, en hun kind’ren. 
Zĳn nabĳheid, gaat voor jou uit 
en komt na jou, en is naast jou, 
en rondom jou, binnenin jou, 
Hĳ is met jou, Hĳ is met jou. 
In de ochtend, in de avond, 
In jouw komen, en jouw weggaan, 
In jouw huilen, in jouw lachen, 
Hĳ is voor jou, Hĳ is voor jou.  
Hĳ is voor jou, Hĳ is voor jou. 
Hĳ is voor jou, Hĳ is voor jou 
Hĳ is voor jou, Hĳ is voor jou 

REFREIN

Amen, amen, amen

Amen, amen, amen


INTERLUDE

| G#m	 | Emaj7| B 	 | F#	 |

| G#m	 | Emaj7| B 	 | F#	 |


BRIDGE


REFREIN

Amen, amen, amen

Amen, amen, amen
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