
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. 



© 2017 Hillsong Music Publishing 
CCLI: 7105848 

PO Box 1195 Castle Hill NSW 1765 
Ph: +61 2 8853 5284 Fx: +61 2 8846 4625 
E-mail: publishing@hillsong.com 

 

 

 
DEN DU SAGT JAG ÄR 
Officiell svensk översättning  
(Who You Say I Am)   

                                                        
Text och Musik:  

                                       Ben Fielding & Reuben Morgan   

                                                                                                   Svensk översättning:  
                                      Wilhelm Dahlroe, Ida Möller  

& Michaela Blåberg 
 

 
VERS 1:  
Vem är jag att bli välkomnad 
Av Kungars Kung 
Jag var vilsen Han mötte mig 
Åh Han älskar mig 
Ja Han älskar mig 
 
REFRÄNG: 
Den Guds Son gör fri 
Åh är verkligt fri  
Ja jag vet att jag 
Är Guds barn 
 
VERS 2: 
Med sin nåd 
Har Han friköpt mig  
Ja jag är fri 
När min synd höll ett tag om mig 
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Jesus dog för mig  
Ja Han dog för mig 
 
 
REFRÄNG 2: 
Den Guds Son gör fri 
Åh är verkligt fri  
Ja jag vet att jag 
Är Guds barn 
I min Faders hus  
Finns en plats för mig 
Ja jag vet att jag 
Är Guds barn 
 
 
BRYGGA: 
Jag är utvald 
Inte bortglömd 
Jag är den Du sagt jag är 
Du är för mig 
Inte mot mig 
Jag är den Du sagt jag är 
 
 


