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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
© 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

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
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