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Couplet 1 
          F                                         Dm                                           Am 
Het was niet de makkelijkste plaats voor het dienen van God 
           F                                  Dm                          Am 
Daar tussen het heidense leven vol lust en genot 
            F                                 G                                       Em                          F 
Toch was hij door God in Egypte geplaatst bij een hoveling van de koning 
         Dm                                      Dm/B                               Esus             E 
En daar verspreidde Jozef het licht, het licht van zijn God 
 
Couplet 2 Band erbij:  
Maar als snel kwam er sterke verleiding op Jozef zijn pad 
Potifars vrouw die overspel voor ogen had 
Hij voelde hoe krachtig de zonde hem trok, maar toch maakt hij die dappere keuze 
         Dm                                      Dm/B                               Esus             E (accenten) 
Om weg te vluchten, weg van het kwaad, want hij wist in zijn hart 
 
Refrein: 
                             F                       C 
Ik ben van een ander koninkrijk 
           E                                     Am 
Een koninkrijk dat vol is van licht 
                         F                        C 
Ik wordt van andere dingen rijk 
               E                                        Dsus       D  | C/E 
En die rijkdom is waar ik mij op richt 
 
Couplet 3 
Het was niet de makkelijkste plaats voor het dienen van God 
Daar ver weg in Babylon aan Nebukadnezer zijn hof 
Toch was ook hij hier door God heengeleid samen met zijn drie Joodse vrienden 
En hier verspreide Daniel licht, het licht van zijn God 
 
Couplet 4 
Maar ook hij kwam al snel voor een moeilijke keuze te staan 
Ze boden hem voedsel geofferd aan afgoden aan 
Maar Daniel nam, door de kracht van de Geest, zich voor om rein en heilig te leven  
Hij liet duidelijk zien waar hij stond en gaf daarmee aan 
 
Refrein…. (op laatste woord ‘richt’ Am neerleggen) 
F – Dm | Am 
F – Dm | Am 
 
Couplet 5 
Het is niet de makkelijkste plaats voor het dienen van God 
Hier in Westerse landen waar God wordt veracht en bespot 
Band erbij (accenten op de 3e tel): 



Maar toch zijn ook wij niet voor niets hier geplaatst  
En moeten we vaak tegen de stroom in 
         Dm                                      Dm/B                            E (Extra maat) 
Zodat het licht van God wordt gezien en duidelijk wordt  
 
Refrein…. 
 
Refrein 2 
 
                             F                       C 
Ik ben van een ander koninkrijk 
           E                                     Am 
Een koninkrijk dat vol is van licht 
                         F                        C 
Ik wordt van andere dingen rijk 
               E                                        Am 
En die rijkdom is waar ik mij op richt 
                  E                                         Am                
Ja, Gods rijkdom is waar ik mij op richt 
 
 


