
Het is goed 
[Verse] 
A 
soms raak ik verdwaald 
Dbm 
lijkt het leven een weg 
F#m 
zonder eind en het doel 
           D 
blijft nog lang onbekend 
A 
maar die twijfel en spijt 
Dbm 
gaat vanzelf wel weer weg 
      F#m 
ik wil de tijd om te groeien 
           D 
om te zijn wie ik eigenlijk ben 
 
[Pre-chorus] 
A 
maar alles heeft nut 
 
ik weet het 
C# 
elke stap die ik zet 
F#m 
elke fout die ik maak 
D 
en elk succes 
 
[Chorus] 
       A 
het is goed 
                E 
het is allemaal goed 
          D 
we zullen lachen en kapot gaan 
E              A 
vallen en weer opstaan 
 
het is goed 
                E 
het is allemaal goed 
          D 
we zullen samen op de top staan 
E 
vallen en weer opstaan 
 
[Verse] 
A 
ik heb kansen gemist 

Dbm 
ik heb mensen gekwetst 
     F#m 
maar nooit express 
    D 
nee ik ben ook maar een mens 
A 
ik heb talenten verkwist 
Dbm 
ik heb dingen gezegd 
      F#m 
zonder enig gevoel 
            D 
soms ben ik iets te gestresst 
 
[Pre-chorus] 
A 
maar alles heeft nut 
 
ik weet het 
C# 
elke stap die ik zet 
F#m 
elke fout die ik maak 
D 
en elk succes 
 
[Chorus] 
       A 
het is goed 
                E 
het is allemaal goed 
          D 
we zullen lachen en kapot gaan 
E              A 
vallen en weer opstaan 
 
het is goed 
                E 
het is allemaal goed 
          D 
we zullen samen op de top staan 
E 
vallen en weer opstaan 
 
[Bridge] 
A 
  ik heb geen idee waar dit heen gaat 
E 
  maar ik weet waar ik vandaan kom 
D                    E 
  en dat ik vaak zal vallen en weer opstaan 

https://youtu.be/PB_224M9GVE


F#m 
  ik heb geen idee waar dit heen gaat 
A 
  maar ik weet waar ik vandaan kom 
D                        E              A 
  en dat ik nog vaak zal vallen en weer opstaan 
 
[Outro] 
A              E        D          E 
het is goeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhh 
A                       D          E 
Oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehhhh 
 


