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GEEN AFSTAND

INTRO  

|A/C#   D |A  |
|D   E |F#m  |
|A/C#   D |A  |
|D    |A  |

COUPLET

A                   D                           A
U bent niet bang voor mijn vragen                                       
         A          D                      E
Mijn twijfel schrikt U niet af
A                      D                      E                      F#m
U deinst niet terug bij het zien van mijn falen                                               
Bm                                D                E
Daar in mijn zwakte zie ik Uw kracht

COUPLET

U bent niet verrast als ik struikel
niet boos of teleurgesteld
U tilt mij op en U toont mij Uw goedheid
Daar in Uw armen vind ik herstel

REFREIN 

                         A/C#  D      E
U strekt zich uit        naar mij
D/F#          E/G#   A
Wat ik ook doe of voel
                    A/C#   D                      F#m  E
Er is geen af    -    stand tussen U en mij
                    A/C# D      E      D/F#         E/G# A
Er is geen scha   duw van omkeer bij U te zien
                   A/C# D       E                      A
Er is geen af       stand tussen U en mij

COUPLET

U heet mij altijd weer welkom
U schudt het stof van mij af
Ik zie compassie en trots in Uw ogen
Ik kom tot leven bij het zien van Uw lach

COUPLET

Niet langer gebukt onder schaamte
U heeft mij vrijgemaakt
Ik ga nu staan op Uw woord en beloften
U bent een Vader die mij nooit verlaat

REFREIN 

U strekt zich uit naar mij
Wat ik ook doe of voel
Er is geen afstand tussen U en mij
Er is geen schaduw van omkeer bij U te zien
Er is geen afstand ....
  
BRIDGE (2x)

A/C#             D
Dit is waar ik hoor te zijn
     F#m               E
Ik dicht bij U, U dicht bij mij
A/C#                D
Ik wil nu niets anders meer
    F#m       E
Ik geef mij over

A/C#             D
Dit is waar ik hoor te zijn
     F#m               E
Ik dicht bij U, U dicht bij mij
A/C#                D
Ik wil nu niets anders meer
    F#m       E
Ik geef mij zelf
  
REFREIN 

U strekt zich uit naar mij
Wat ik ook doe of voel
Er is geen afstand tussen U en mij
Er is geen schaduw van omkeer bij U te zien
Er is geen afstand tussen U en mij

|A  |D  |
|F#m  |E  |
|A/C#   |D  |
|F#m  |E  |
|A 

A


