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SKA OCKSÅ JAG
(Sjunga Om Igen I Evighet)
Officiell svensk översättning
(So Will I (100 Billion X))
Text och musik:
Joel Houston, Benjamin Hastings
& Michael Fatkin
Svensk översättning:
Lina Nielsen, Ida Möller, Alexander Bjernvinge
& Jonatan Brandström
VERS 1:

Gud Du som skapar
Från världens start
Allt innan begynn
elsens dag
Och utifrån tomhet
Du talade liv
Och ljuset det intog vår värld
REFRÄNG 1:

Och vid Ditt ord
Så formas var galax från ingenting
I Ditt andetag så tar allting sin form
Och om stjärnorna ger lov ska också jag
Ja ditt hjärta lyser genom varje slag
Varje stjärnas ljus
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Det visar på din nåd
Och om skapelsen ger lov ska också jag
VERS 2:

Gud av Ditt löfte
I allt Du har sagt
Var stavelse fylld av Din kraft
För när Du har talat
Så följer naturen
Och allt som är skapat Din röst
REFRÄNG 2:

Och vid Ditt ord
Så vaknar allt som lever av Ditt liv
Och vi formas likt den bild som Du har sagt
Om det visar vem Du är ska också jag
Jag kan se Ditt hjärta genom allt Du sagt
Varje horisont
En tavla av Din nåd
Och om världen böjer sig ska också jag
BRYGGA:

Och om stjärnorna ger lov ska också jag
Och om bergen böjer sig ska också jag
Och om haven ropar ut ska också jag
Om allting tillber Dig ska också jag
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Och om vinden följer Dig ska också jag
Och om stenar sjunger tyst ska också jag
Och om summan av vår sång ej räcker till
Ska vi sjunga om igen i evighet
VERS 3:

Du Gud som frälser
Mitt hjärta Du fann
Igenom min stolthet och brist
På den plats som Du skapat
Där dog världens ord
I ensamhet tog Han min plats
REFRÄNG 3:

Och vid Ditt ord
Så suddas alla misstag bort igen
Där Du lämnade Ditt liv så fann jag mitt
Om Du lämnade Din grav ska också jag
Jag kan se Din hand i allting som Du gjort
En perfekt design av kärleken till oss
Om Du valde ge Ditt liv ska också jag
Ser Ditt hjärta på miljarder skilda sätt
Hur Du gav Ditt liv för varje dyrbar själ
Om Du gav Ditt liv för dem ska också jag
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OMTAG:

Som Du skulle göra om och om igen
Och där kärlekens motiv är omätbart
Det är Du som aldrig lämnar någon kvar
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