MAJESTY (HERE I AM)
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Stuart Garrard & Martin Smith
Chorus

F#m E D

A

Here I am,
(Hier b - en ik)

Majesty, Majes - ty
(Maje stei t)

A/C#

E F#m D

D

A

Your grace has found me just as I am,
(Uw g enade vond me zoal ik ben)

humbled by Your Majesty,
(nederig door Uw Maje-steit)
A/C#

E

E/G# C#/F

F#m

D

covered by Your grace so free.
(bedekt door Uw genade, zo vrij - )

empty handed but alive in Your hands.
(met l - ege handen maar levend bij U)

F#m E D

A

Here I am,
(Hier b - en ik)

Majesty, Majes - ty
(Maje stei t)

A/C#

D

A

A/C#

E/G# C#/F

F#m

2

F#m E/G# A

I've
found the greatest love
heb i - k gevonden: de grootste liefde)

F#m E/G# A

of all
is
(van al - les is

mine,
van mij)
B/D#

since You laid down Your life,
(sinds dat U uw leven nee rlegde)
D

the greatest sacrifice.
(het grootste offe r)

D

in the presence of Your Majes - ty.
(in de aanwezigheid van Uw Majesteit)

covered by the blood of the Lamb.
(bedekt door het bloed van h et Lam - )
Bridge

E

For ever I am changed by Your love,
(Ik ben voor altijd veranderd door uw liefde)

knowing I'm a sinful man,
(wetend dat ik een zondaar ben)

Now
(Nu

E F#m D

Here I am,
(Hier ben ik)
humbled by the love that You give,
(nederig door de liefde die U geeft)
Forgiven so that I can forgive.
(Vergeven zodat ik kan vergeven)
Here I stand,
(Hier sta ik)
knowing that I'm Your desire,
(wetend dat ik Uw verlangen ben)
sanctified by glory and fire.
(geheiligd door glorie en vuur)

