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DU LÄMNAR MIG ALDRIG  
Officiell svensk översättning 
(Never Forsaken)  

Text och Musik:  
Benjamin Hastings, Hannah Hobbs 

Svensk översättning:  
Rebecka Roberts, Wilhelm Dahlroe, 

Evelina Gard & Ida Möller 
 
 
VERS 1:  
Jag sträcker mig mot Dig 
Så dra mig närmre in 
Till Ditt hjärta så nära Din Ande  
Ditt hopp ger aldrig upp 
Din nåd har inget slut 
Jag vill fyllas av Dig 
 
REFRÄNG:  
Var dag och natt 
I Din skugga jag dröjer kvar  
Här vill jag stanna för evigt  
Och här med Dig 
Jag vet att Du bär mig Gud  
För Du lämnar mig aldrig 
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VERS 2: 
I mörk och sömnlös natt 
Vid Dig jag håller fast 
Finner vila i nåd som är gränslös  
Min trötta själ får liv 
När jag hos Dig förblir 
Här Du omsluter mig 
 
REFRÄNG:  
Var dag och natt 
I Din skugga jag dröjer kvar  
Här vill jag stanna för evigt  
Och här med Dig 
Jag vet att Du bär mig Gud  
För Du lämnar mig aldrig 
 
 
BRYGGA:  
Din kärlek täcker allt 
Den växer inom mig 
För alltid är jag funnen i Dig Gud  
Jag hade vandrat långt 
Men nu så är jag här 
För alltid är jag funnen i Dig Gud 

 


