
Een duidelijk geluid 
Christian Verwoerd 
 
 
Intro: Cm – Eb – Gm – Ab – Cm – Eb – Gm – F (2x) 
 
Couplet 1 
       Cm                 Gm         Cm              Gm       
Een man genaamd Josia, was koning over Juda  
               Ab                     Bb                    Cm 
En van jongs af aan al leefde hij met God 
       Cm                          Gm                     Cm              Gm       
Het verlangen van zijn hart was, om de tempel die verwoest lag 
               Ab                     Bb                   Cm 
Weer te maken tot een heilig huis van God 
 
         Ab             Bb                   Cm 
Hij maakte de tempel van de Heer weer schoon 
      Ab                  Bb                   Cm 
En haalde elke afgod uit Gods huis 
        Ab                          Bb                 Eb         Bb/D      Cm     Gm/Bb 
Het was voor hem een eer om te strijden voor Gods Naam 
        Ab                       Bb           Cm 
Zijn leven gaf een duidelijk geluid  
 
Couplet 2 
Een aantal eeuwen later, kwam Jezus op de aarde 
En Hij zag toe hoe Gods huis ontheiligd werd 
Hij verzette zich ertegen dat er handel werd gedreven 
In het heiligdom dat bedoeld was voor gebed 
 
Hij maakte de tempel van de Heer weer schoon 
Haalde elke afgod uit Gods huis 
Het was voor hem een eer om te strijden voor Gods Naam 
Zijn leven gaf een duidelijk geluid  
 
Couplet 3 
Met dezelfde motivatie, stonden in de reformatie 
vele helden op door de Geest van God geleid 
Met liefde voor de mensen, en de wil om God te dienen,  
Voegden zij zich in die eeuwenlange strijd 
 
Zij maakten de tempel van de Heer weer schoon 
Haalden elke afgod uit Gods huis 
Het was voor hen een eer om te strijden voor Gods Naam 
Hun leven gaf een duidelijk geluid  
 
Instrumentaal refrein 
 
Couplet 4 
       Dm                    Am               Dm                   Am 
Ook nu is het belang’rijk, om te strijden voor de waarheid 
               Bb                    C                        Dm 
Zodat een helder licht vanuit Gods woning schijnt 
 Dm                          Am             Dm                            Am 
God brengt mensen samen, die in Zijn dienst gaan staan en 
                Bb                      C             Dm 
Die als priesters in Zijn tempel willen zijn 
 
 



Refrein 
     Bb               C                    Dm       
Zij maken de tempel van de Heer weer schoon 
  Bb             C                      Dm 
Halen elke afgod uit Gods huis 
       Bb                      C              F         C/E              Dm 
Het is voor hen een eer om te strijden voor Gods Naam 
          Bb                     C                Dm 
Hun leven geeft een duidelijk geluid 
 
(Herhalen) 
       Bb                      C              F         C/E              Dm 
Het is voor hen een eer om te strijden voor Gods Naam 
          Bb                     C                Dm 
Hun leven geeft een duidelijk geluid 
          Bb                     C                Dm 
Hun leven geeft een duidelijk geluid 

          Bb                     C                Dm 

Hun leven geeft een duidelijk geluid 
 
 
 

 

 

 


