MERCY ROAD
Josh Gauton, Nick Herbert, Tim Hughes, Jimmy James & Luke Hellebronth
Order: V1 V2 C V3 C B B C2
Original key = B (my voice: key = G)

Verse 1

G#m

Fast - 4/4 Time

Heaven came to rescue now I’m
(De Hemel redde mij en nu)
C#m

What a Savior
(Wat een redder)

Walking in the light, Walking in the light
(Wandel ik in het licht)
Chorus

At the cross,
(Aan het kruis)

E F# G#m

On Mercy Road
(Op de we - g van genade)

E

You showed how much You love me
(liet U zien hoeveel U v - an me houdt)
G#m

Miles away I threw myself on mercy
(Mijlen ver weg gooide ik mij op genade)
I was dead and buried then You
(Ik was dood en begraven toen U)

E

Thank You for saving me
(Dank U dat U mij redde)
F#

G#m

Oh I’ve found hope
(Ik heb hoop gevonden)
E F# G#m

On Mercy Road
(Op de we - g van genade)

E

Raised me back to life
(mij deed opstaan uit de dood)

E

Goodness will follow me
(Goedheid zal mij volgen)

E

Raised me back to life

F#

Verse 2

G#m

And lead me home
(En mij leid - en naar huis)

G#m

With a promise
(Met een belofte)

Verse 3

G#m

E

Every day I know that You are with me
(Elke dag weet ik dat U bij me bent)
G#m

Stepping out of darkness into glory
(Stappend uit de duisternis naar glorie)

Give it all now
(Geef het allemaal nu)
Running through this world
(Rennend door deze wereld)
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E

Fast - 4/4 Time

F#

But it's not easy
(Maar het is niet gemakkelijk)

G#m

Oh I’ve found hope
(Ik heb hoop gevonden)
G#m

God I look to You because You've called me
(God ik kijk naar U want U hebt m ij geroepen)

E F# G#m

On Mercy Road
(Op de we - g van genade)

G#m

E

Living with a purpose and I’m
(Leven met een doel en ik)

Goodness will follow me
(Goedheid zal mij volgen)

C#m

F#

Never turning back, Never turning back
(keer nooit terug)

B D#m/F#

Bridge

C#m

I know Your love will always carry me
(Ik weet dat Uw liefde mij altijd draagt)
E

On every side, God You surround me
(Aan elke kant, God omringt U mij)
G#m

My strength, my guide
(Mijn kracht, mijn gids)
B

You're everything I need
(U bent alles wat ik nodig heb)

E

F# G#m

I'm on
Mer cy Road
(Ik ben op de weg va - n genade)
E

Thank You for saving me
(Dank U dat U mij redde)
F#

G#m

Oh I’ve found hope
(Ik heb hoop gevonden)
E F# G#m

On Mercy Road
(Op de we - g van genade)
E

Goodness will follow me
(Goedheid zal mij volgen)

Chorus 2

E F# G#m

On Mercy Road
(Op de we - g van genade)
E

F#

G#m

And lead me home
(En mij leid - en naar huis)

Thank You for saving me
(Dank U dat U mij redde)
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G#m

And lead me home
(En mij leid - en naar huis)
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