
Een nieuw begin 
 
Intro 
Dm | Gm/D | Gm/D | Dm 
Dm | Gm/D | Bb | Gm/Bb 
 
Couplet 1 
           Dm                                                      Gm 
Heel langzaam werd het schemerig in Jeruzalem 
      Gm                                            Dm 
Bij Golgotha was alles nu weer stil 
      A                                                      Dm 
Er was zoveel gebeurd hier, deze dagen voor het feest 
               Bb                                                          A 
Het verdriet, van Jezus’ dood werd me teveel 
 
      Gm                                        Dm 
En ik ging net als elk van de discipelen 
               A                                                             Dm 
Weer terug naar huis, denkend steeds aan Hem 
     G                                                       Dm  
Ik wist nog hoe ik vol geloof Hem Christus had genoemd 
                 Bb                            A                       Dm 
Toen Hij vroeg: ‘wie zeg jij, Petrus, dat Ik ben?’ 
 
Couplet 2 
Maar nu was alles anders, na Zijn kruisiging 
Nog geen dag geleden had ik Hem ontkend 
Ja, juist toen het er zo op aankwam om Hem bij te staan 
Was ik bang en van mijn Meester weggerend 
 
En zo viel hier de nacht terwijl het Pesach was 
Het ware Lam lag buiten in een graf 
Maar niets in mij vermoedde dat ik Jezus weer zou zien 
Wat er zou gebeuren na die derde dag 
 
Couplet 3 
Want eerst volgden nog dagen vol van duisternis 
De sabbat ging geheel aan mij voorbij 
Maar toen brak daar die dag aan die mij bij zal blijven staan 
O die dag, kwam er weer nieuwe hoop voor mij 
 
Want vroeg die eerste morgen van de nieuwe week 
Klonk plotseling rumoer bij onze deur 
Ja, daar kwam zomaar onverwachts Maria aangerend 
En het leek, of er iets ernstigs was gebeurd 
 
Couplet 4 
Johannes, Petrus, luister eens, zo sprak ze bang 
Ze hebben Jezus’ uit het graf gehaald, 
De steen is weggerold, ik weet niet wat er is gebeurd 



Maar ik zag, dat het graf echt open staat 
 
Ik sprong gelijk op, rende snel naar buiten toe 
Johannes ook, en hij was ook het snelst 
We vlogen haast de stad uit, naar het graf toe, om te zien 
Of het waar was wat Maria had verteld 
 
Couplet 5 
En eenmaal daar gekomen in die stille tuin 
Daar wierp de zon, zijn stralen op het graf 
Ik ging naar binnen en ik zag de doeken opgerold 
Het bewijs dat de dood verslagen was 
 
En het duurde niet zolang voordat ik dit begreep 
Die dag nog stond ik oog in oog met Hem 
Mijn Meester leeft, en daarom weet ik dat er toekomst is 
Ik herleef nu ik de Opgestane ken 
 
Refrein: 
 F          C                 Gm                     Dm 
Jezus leeft – Hij is opgestaan en leeft 
           F          C            Gm                       Bb           C 
Het graf is leeg, God gaf een nieuw begin aan mij want 
F          C                 Gm                     Dm 
Jezus leeft – Hij is opgestaan en leeft 
           F          C            Gm                       Bb           C 
Het graf is leeg, God gaf een nieuw begin aan mij want 
F          C                 Gm                     Dm 
Jezus leeft – Hij is opgestaan en leeft 
           F          C            Gm                       Bb           C 
Het graf is leeg, God gaf een nieuw begin aan mij want 
F   C/F   F 
Jezus leeft 
 
 
 
 


