
Hier wacht de schepping op 
 
Intro: 
F  | Bb/F  | C/E  | Fsus4 – F  
 
Couplet 1 
       F                                             Bb/F 
Gezegend zijn de mensen die arm zijn van Geest 
                   C/E                                      F 
Want van hen is het hemels Koninkrijk 
       F                                             Bb/D 
Gezegend zijn ook zij die nu treuren van verdriet 
                  C                                                   F 
Want zij zullen op een dag worden getroost 
 
      A/C#                                          Dm 
Gezegend zijn de mensen die zacht zijn van gemoed 
     Gm                                          C 
Zij beërven de nieuwe aarde straks 
      F                                           Bb/F 
Gezegend zijn degenen die snakken naar het recht 
           C                                                         F 
De dag komt dat hun honger wordt gestild 
 
Refrein  
   D                                              Gm 
Hier wacht de schepping op, hier schreeuwt de aarde om 
         C                                                  F 
De dag dat God aan alle mensen recht doet 
 D                                          Gm          
Dit is de wetenschap, die ons volharding geeft 
  F/C                         C                      F  | Bb/F  | C/E  | Fsus4 – F  
Hij maakt zonder twijfel alles goed 
 
Couplet 2 
Gezegend zijn ook zij die genade laten zien 
Want genade wordt straks ook hen betoond 
Gezegend zijn ook allen die zuiver zijn van hart 
Op een dag zullen zij God hun Koning, zien 
 
Gezegend is de mens die op aarde vrede maakt,  
Want hij wordt straks een kind van God genoemd 
Gezegend wie vervolgt wordt om de gerechtigheid 
Want het Koninkrijk van God behoort hem toe 
 
Refrein 2 
   D                                              Gm 
Hier wacht de schepping op, hier schreeuwt de aarde om 
         C                                                  F 
De dag dat God aan alle mensen recht doet 
 D                                          Gm          
Dit is de wetenschap, die ons volharding geeft 
  F/C                         C                      C# | Eb | Cm | G | Bb | D/A | Gm | A | D 
Hij maakt zonder twijfel alles goed 



 
 
Couplet 3 
Gezegend ben je als je vervolgt wordt om Zijn Naam 
Als je belasterd wordt vanwege Hem 
Wees blij, want je zult delen in het grote loon 
Van profeten die eens net zo zijn vervolgd 
 

Refrein (2x) met laatste keer de laatste regel 2 keer herhalen 


