FIRE FALL DOWN
Order: C V1 V2 P C V3 P C B INTERLUDE
Intro:

E

A

Hillsong
Verse 2

E
E

These hands are Yours, teach them to serve
(Deze handen zijn van U, leer hen te dienen)

A

Chorus

E

A

A

As You please and I'll reach out,
(Zoals U wilt en ik strek me uit)

Cause I know that you're alive,
(Want ik weet dat U leeft)
E

A

You came to fix my broken life
(U kwam om mijn leven te he - rstellen)
E

And I'll sing to glorif - y,
(En ik zal zingen en verheerlijken)
(C#m)

Desperate to see all the greatness of God,
(Verlangend Gods grootheid te zien)
E

A

E

B

A

Your Holy Name, Jesus Christ
(Uw Heilig e N - aam, Jezus Christus)

May my soul rest assured in You
(Dat mijn ziel mag rusten, z - eker in U)
Pre-chorus

A

B

I'll never be the same,
(Ik zal nooit dezelfde zijn)

Verse 1

A

E

You bought my life with the blood,
(U kocht mijn leven met het bloed)
That You shed on the cross
(Dat U gaf aan het kruis)
A

When You died for the sins of men,
(Wanneer U stierf voor de zonden van de mens)
B

And You let out a cry,
(Toen U een schreeuw losliet)
E

Crucified, now alive in me
(Gekruisigd, nu levend in mij)

B

No I'll never be the same
(Nee, ik zal nooit dezelfde zijn)
Verse 3

E

You've changed it all, You broke down the wall
(U veranderde alles, U bracht de muur neer)
A

When I spoke and confessed, In You I am blessed
(Toen i - k sprak en beleed, in U ben ik gezegend)
B

Now I walk in the light,
(Nu wandel ik in het licht)
E

In victorious sight of You
(In overwinnend zicht van U)

FIRE FALL DOWN

Hillsong

Bridge

E

A

C#m

A

Fire fall down, Fire fall down, O - n us we pray
(Vuur kom naar beneden op ons, bidden we)
E

As we seek, Fire fall down,
(Als we zoe ken, vuur kom naar beneden)
A

C#m

A

Your fire fall down,
on us we pray
(Uw vuur komt naar beneden, als we bidden)
INTERLUDE

E

Show me Your heart,
(Toon mij Uw hart)
A

Show me Your way,
(Toon mij Uw weg)
C#m

A

Show me Your glory
(Toon mij Uw glo - rie)
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