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Intro: 
Bm  /  G  /  A  /  F#m  / 

 
 
Couplet 1: 
           Bm 

De tijd was gekomen om te vertrekken. 
      G 

Hij trok zijn mantel aan en zonder iemand te wekken, 
      A 

verliet Hij zijn ‘thuis’ en bezocht Hij voor het laatst 
       F#m 

Zijn vaders werkplaats. 
 
 
Couplet 2: 

De geur van zaagsel, Hij rook het hout, 
een plek vol herinneringen, veilig, vertrouwd. 
Zijn vingers gleden langs de zaag met scherpe tanden 
     F#m                                                                   F#   

Hij pakte de hamer, rolde spijkers door zijn handen.... 
 
 
Refrein 1: 
          D                             A 

Voor jou. Hij vertrok voor jou. 
                  G               D                               A            Bm (naar intro) 

Terwijl Hij wist dat Hij onvoorstelbaar lijden zou; voor jou. 
 
 
Couplet 3:      Couplet 4: 

Geschopt en geslagen, bespuugd en bespot   Hij zag de hamer die op de spijkers landde 
Verlaten door vrienden, verlaten door God   Voelde vrees’lijke pijn in zijn voeten en handen 
Gekroond met doornen, beladen met een kruis  Hij stikte langzaam en met zijn laatste kracht 
Hij rook het hout, de geur van 'thuis'....   riep Hij; ‘Het is volbracht!’ 
 
 
Refrein 2: 
         D                               A 

Voor jou. Jezus leed voor jou. 
                        G                      D                     A    

Hij droeg jouw straf omdat Hij zoveel van je houdt. 
         D                                A 

Voor jou. Jezus stierf voor jou. 
                           G               D                    A 

Legde zijn leven af zodat jij eeuwig leven zou. 
 
 
Break: 
                Em                  D                  A           Em                                  D           A 

En op de derde dag, versloeg Hij de dood, voltooide zijn werk, gaf ons eeuwige hoop! 
G         A      G           A      D                                          G                 A  |  B  | (naar gitaarsolo) 

Jezus leeft! Jezus regeert! Hij is mijn Redder, mijn Verlosser, mijn Heer! 
 
 
Refrein 3: 
           E                             B 

Halleluja! Jezus kocht mij vrij, 
                    A                   E                             B 

Hij koos de pijn uit onvoorstelbare liefde voor mij. 
           E                              B    ) 

Halleluja! Jezus houdt van mij,    ) 
                 A                    E              B       )   2x 

zijn liefde heeft mij voor eeuwig bevrijd.   ) 


