
Ik verhoog U 
Christian Verwoerd 
 
Intro (8 tellen per akkoord) C - Am 
 
Couplet 1 
             C                                       Em 
Nu het stil is om mij heen en mijn hart zich op U richt 
           F                                                 G 
Nu ik duidelijk Uw kracht ervaar in de warmte van Uw licht 
           Dm                                    Bb 
Wil ik buigen hier voor U, Als een eerbetoon aan U 
      F                                                  G 
Ja laat het als een teken zijn, dat ik leven wil voor U 
 
Refrein 
           C                   G/B             F/A                   C/G         
Ik verhoog U grote Koning, U alleen verdient de troon 
              F                    C/E               D               G      
Want U overwon de dood en deze zetel is Uw loon 
             C                         G/B                    F/A                C/G             
Ja de hoogste plaats verwierf U door Uw zege aan het kruis 
             F                        C/E          G                    C 
Kom, regeer ook in mijn hart, in heel mijn levenshuis 
 
Couplet 2 
In de keuzes die ik maak en de richting die ik kies 
Zorgt Uw Geest er voor dat ik Uw weg, van leven niet verlies 
Ja ik weet dat U mij leidt, in de stormen, in de strijd 
Nee, nergens ben ik veiliger dan in Uw aanwezigheid 
 
Refrein 
Ik verhoog U grote Koning, U alleen verdient de troon 
Want U overwon de dood en deze zetel is Uw loon 
Ja de hoogste plaats verwierf U door Uw zege aan het kruis 
Kom, regeer ook in mijn hart, in heel mijn levenshuis 
 
Bridge: 
         Eb                                         Bb          
Want U alleen geeft vrede in het diepste van mijn hart 
           F                                               C 
U beschermt en U voorziet. Er gaat niets buiten Uw mach 
  Eb                                         Bb          
Koningen en rijken; ze gaan allemaal voorbij 
           F                                      Gsus4             G 
Maar U de grote Koning, U zult heersen voor altijd 
 
           C                   G/B             F/A                   C/G                F                    C/E               D               G      
        
Refrein 
Ja de hoogste plaats verwierf U door Uw zege aan het kruis 
Kom, regeer ook in mijn hart,  
Heer, regeer ook in mijn hart, 
Kom, regeer ook in mijn hart,  
in heel mijn levenshuis 
 


