HELLO, I WAS LOST INSIDE (INTO ME)
Presentation: V1 C1 V2 C2 V3 C3 B C3

1

E

Hello, I was lost inside.
(ik was verloren vanbinnen)
B

Desperate couldn't see the light.
(wanhopig kon ik het licht niet zien)
C#m

Waiting for our wedding day,
(Wachtend op onze huwelijksdag)
longing just to see Your face,
(verlanged om Uw gezicht te zien)
smiling for the best is yet to come.
(Lachend want het beste komt nog)

A

Naked and feeling all the cold.
(naakt en koud voelend)
Em

Empty like a joyless day,
(leeg, als een vreugdeloze dag)

Chorus 2

Won't You come
and step right into me (2x)
(Zal U niet komen
en in mij stappen)

B

entangled I was someones slave,
(vertrikt was ik iemands slaaf)
C#m

A

stranded and feeling all a - lone.
(gestrand en alleen voelend)
Chorus 1

A

Till You came,
E

B

and stepped right into me. (2x)
(Tot U kwam
en r egelrecht naar me toe kwam)

3

Praying Your Kingdom come,
(Biddend: Uw koninkrijk kome)
living Your will be done,
(Levend: Uw wil geschiede)
giving, I'm laying down my life.
(Gevend, mijn leven leg ik neer)
Watching for the day will come,
(Kijkend want de dag zal komen)
choosing living in Your love,
(kiezen om te leven in Uw liefde)
hiding, under Your bright wings.
(verbergend, onder Uw
heldere vleugels)

2

Crying cause You're just so good,
(Huilend, want U bent zo goed)
laughing as a child should.
(Lachend als een kind zou moeten)
Dancing cause I'll never be alone.
(Dansend, want ik zal nooit alleen zijn)

Chorus 3

Won't You come
and live Your life in me. (2x)
(Zal U niet komen
en Uw leven in mij leven)

HELLO, I WAS LOST INSIDE (INTO ME)
Bridge

A

Cause all I'm searching for
(Alles waar ik naar zoek)
E

is found in You,in You.
(wordt gevonden in U, in U)
A

And all I'm longing for
(En alles waar ik naar verlang,)
E

is found in You.
(vind ik in U)
A

And all I'm reaching for
(En alles waar ik naar reik)
E

is found in You, in You.
(vind ik in U, in U)
A

And all I'm living for
(En alles waarvoor ik leef,)
E

is found in You.
(vind ik in U)
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