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Ab! ! ! !   Eb! !
Vi ble gjort rettferdig, mens du ble stilt til skam
Fm! ! !            Db
Tilsølt av våre synder og forlatt
Ab! !          Eb
Aldri vil vi glemme nåden som du gir
Fm! ! ! !  Db
Selv om våre hoder ikke begriper alt

Pre-chorus
Bbm! !      Fm
Død, hvor er din brodd?
Ab! !       Eb
Død, hvor er din seier?

Ref
Ab!  Eb!  Fm! !    Db
Nåden seiret, uangripelig så bærer den mitt liv
        Ab!  Eb
Overdådig og hellig! 
Fm! !   Db
Jeg er invitert, håp er kommet ned

2vers
Dette var din vilje - ofret på et kors
      Fm! !         Db
Men hatet måtte vike når du stod opp
Vi er nå blitt tildelt ny identitet
Ikke lenger står vi uten et himmelhåp

C-del
Bbm! !      Fm
Død, hvor er din brodd?
Ab! !      Eb
Død, hvor er din seier?
Bbm!      !      Fm
Kristus har stått opp
Ab!     Eb
Livet kan feires
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CAPO 1

G! ! ! !   D! !
Vi ble gjort rettferdig, mens du ble stilt til skam
Em! ! !            C
Tilsølt av våre synder og forlatt
G! !          D
Aldri vil vi glemme nåden som du gir
Em! ! ! !   C
Selv om våre hoder ikke begriper alt

Pre-chorus
Am! !      Em
Død, hvor er din brodd?
G! !       D
Død, hvor er din seier?

Ref
G!  D!  Em! !    C
Nåden seiret, uangripelig så bærer den mitt liv
         G!   D
Overdådig og hellig! 
Em! !    C
Jeg er invitert, håp er kommet ned

2vers
Dette var din vilje - ofret på et kors
      Em! !          C
Men hatet måtte vike når du stod opp
Vi er nå blitt tildelt ny identitet
Ikke lenger står vi uten et himmelhåp

C-del
Bbm! !      Fm
Død, hvor er din brodd?
Ab! !      Eb
Død, hvor er din seier?
Bbm!      !      Fm
Kristus har stått opp
Ab!     Eb
Livet kan feires


