FALL AFRESH

Kari Jobe, Sarah Reeves, Henry Seeley
G

Guitar: (capo 7) Em C G D
Order: V1 C V2 C C B C OUTRO
Intro

Bm

G

D

You open up the Hea vens
(U o pent de Hemelen)

(2x)

Bm G D

And fall afresh on us
(En val opnieuw op ons)

Verse 1

Bm

Let this be a place
(Laat dit een plaats zijn)

Verse 2

Bm

Let this be a house
(Laat dit een huis zijn)

G

Where You long to come
(Waar U ve rlangt te komen)
D

G
A

As we make a way for Your love
(Als we een weg maken voor Uw liefde)
Let these hands be clean
(Laat deze handen schoon zijn)

D

A

Bm

A-bandoned here before You
( - Verlaten hier voor U)

G

And this heart be pure
(Laat dit hart schoon zijn)

G

D

A

Blameless as the Bride You're coming for
(Onschuldig als de bruid waar U voor komt)
Chorus

G

Where You long to stay
(Waar U ve rlangt te blijven)
Ever will You meet us face to face
(Waar U ons ontmoet van dichtbij)

Bm

A

It's the power of Your presence
(Het is de kracht van Uw aanwezigheid)

We want nothing else
(willen wi - j niets anders)
D

A

Than just to be with You and You alone
(Dan bij U zijn en bij U alleen)
Bridge

D/G

A

Bm

Holy Spirit fill this heart a - gain
(Heilige Geest vul ons hart opnieuw)

That changes us
(Dat ons verandert)

D/G
Bm

A

A

Your glory all around us
(Uw glorie overal rondom ons)

A

Bm

Holy Spirit burn like fire with- in
(Heilige Geest brandt als vuur in mij)
Outro

Bm G D
D/F#

And we're undone
(En we worden teruggedraaid)

Fall afresh on us
(Val opnieuw op ons - )

