Terms and Conditions – Digital Sheet Music
Thank you for purchasing digital sheet music from Hillsong Music.
Your purchase grants you the following rights:
1. Make one copy of the sheet music solely for back-up purposes.
2. Print ONE copy of the sheet music for your personal purposes
(performances, worship services, personal study, musical teaching, etc).
However the following rights have NOT been granted to you:
1. Reproduce copies of the sheet music in whole or in part.
2. To translate, enhance, modify, alter or adapt the sheet music or any part of it
for any purpose.
3. Cause or permit any third party to translate, enhance, modify, alter or adapt
the sheet music or any part of it for any purpose.
4. Sub-license, lease, lend, sell, rent, distribute or grant others any rights, or
provide copies of the sheet music to others.
Reproductions of the sheet music can be made for the purpose of church worship
only with an existing Music Reproduction Licence from CCLI. For further information
contact CCLI at http://www.ccli.com
For further information about copyright or other use of this music, please contact
Hillsong Music Publishing at publishing@hillsong.com
By printing the following document I hereby acknowledge that I have read and I
accept the Terms and Conditions outlined above.

GER DIG ALLT (Håll Mig Nu)
Officiell svensk översättning
Whole Heart (Hold Me Now)
Text och musik:
Joel Houston & Aodhan King
Svensk översättning:
Evelina Gard, Wilhelm Dahlroe
& Michaela Blåberg
VERS 1:

Håll mig nu
I de händer som skapade himlen
Som jag är
I behov av den nåd som du ger
Du drog mig upp ur dyn
På klippan jag nu står
Du gjorde mig till Din
Och mitt hjärta blev helt
VERS 2:
Nu jag står
Och jag vet att det är till Din ära
Som jag har
Skäl att sjunga och ej vara rädd
Du drog mig upp ur dyn
På klippan jag nu står
Du gjorde mig till Din
Och mitt hjärta blev helt
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REFRÄNG:

Står här nu
Med upplyfta händer
Behöver Dig
Ger Dig allt
Ger Dig mitt hjärta
Jag sjunger ut
POST REF 1:

Mitt hjärta var brustet
Men Du älskade hela mig
Synden har inget grepp
För Din nåd bär mig nu
VERS 3:

Och Din grav
Får ge vika för nåden
Och min skam
Suddats bort i din uppståndelse
Du slog in dödens port
Stenen rullats bort
Du ut ur graven steg
Min synd tog du på dig
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POST REF 2:

Mitt hjärta var brustet
Men Du älskade hela mig
Synden har inget grepp
För Din nåd bär mig nu
Hel och förlåten
Var är mina kedjor nu
Döden har inget grepp
För Din nåd övervann
Din nåd bär mig nu
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