I AM NOT ALONE

Kari Jobe

Order: V1 C V2 C B V3 C

Verse 1

C#m

Verse 2

A

When I walk through deep waters
(Wanneer ik ga door diepe wateren)
F#m

C#m B

I know that You will be with me
(weet ik dat U met mij zal zijn)
C#m

A2

When I’m standing in the fire
(Wanneer ik sta in het vuur)
F#m

C#m B

I will not be overcome
(zal ik niet verteerd word - en)
F#m

C#m

Through the valley of the shadow
(Door de vallei van de schaduw)
E

Bsus

I will not fear
(zal ik niet vrezen)
Chorus

C#m

A

In the midst of deep sorrow
(Temidden van diep verdriet)
F#m

C#m B

I see Your light is breaking throu - gh
(zie ik Uw licht doorbreken)
C#m

A2

The dark of night will not overtake me
(De donkere nacht zal mij niet overweldigen)
F#m

C#m B

I am pressing into You
(Ik ga dichter naar U)
F#m

C#m

Lord, You fight my every battle
(Heer, U strijd voor mij)
E

Bsus

And I will not fear
(En ik zal niet vrezen)
Bridge

E

I am not alone
(Ik ben ni et alleen)
B

A2

You amaze me, redeem me
(U do et me versteld staan, zet me vrij)
B

I am not alone
C#m7

You will go before me
(U zal voor mi j uit gaan)
A2

You will never leave me
(U zal mij nooi t verlaten)

You call me as Your own
(U b eschouwt mij als uw bezit)

I AM NOT ALONE
Verse 3

C#m

A

You’re my strength, You’re my defender
(U bent mijn kracht en mijn verdediger)
F#m

C#m B

You’re my refuge in the stor - m
(U bent mijn toevlucht i-n de storm)
C#m

Through these trials
(Doorheen moeilijkheden)
A2

You’ve always been faithful
(bent U altijd trouw geweest)
F#m

C#m B

You bring healing to my soul
(U brengt genezing voor mijn
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