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OFATTBAR 
Officiell svensk översättning  
(Indescribable)   

 
Text och Musik: 

   Ben Tan & Melodie Wagner-Mäkinen 
                                           Svensk översättning: Sofia Lekardal 
 
REFRÄNG 1: 
Du är helt ofattbar på alla sätt 

Du sökte mig och jag blev funnen i din nåd 

 
VERS 1:  

Jag hörde mitt namn 

Rakt över havet 

Och strömmen vände 

Drogs mot dig 

Du gav mig liv 

Såg horisonten 

En glimt av ljuset 

En helt ny dag 
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Indescribable – Page 2 

BRYGGA 1: 
Och jag ba oh, kan inte få ut ett ord 

Och oh, Din plan mycket större än min 

Gud det är du som fick mig att kunna se 

Ditt hjärta som slog för mig 

Min Gud  
Min Gud 

  
REFRÄNG 2:  
Du är helt ofattbar på alla sätt 
Du sökte mig och jag blev funnen i din nåd  
Kan inte fatta det 
Inte förstå 
Hur ditt hjärta för oss aldrig slutar slå  
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Indescribable – Page 3 

VERS 2: 
Du gav mig frihet 

Som gör mig mållös 

Kan ana himlen 

När du är med 
Nu slutar fajten 

Din nåd tar över 
Med lyfta händer 

Vi ärar dig 

 
 
 
BRYGGA 2: 
Och varje gång jag går, kan inte få ut ett ord 
Och oh, Din plan mycket större än min  
Gud det är du som fick mig att kunna se 
Ditt hjärta som slog för mig 
Min Gud  
Min Gud 
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TAG: 
Du är helt ofattbar 
Ooh ooh ooh 
Ja, du är ofattbar 
Ooh ooh ooh 
 
 
STICK:  
Kärleken 
Tog min plats 
Bara Jesus 
Bara nåd 
 
Finns det nåt 
Nära det 
Dit du kallar 
Vill jag gå 
 


