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Intro

Verse 2

F#m

D

(2x)

F#m

All the good You've done for me
(Al het goede dat U voor mij deed)

Verse 1

F#m

Here I am before You
(Hier ben ik voor U)

E

I lift up my hands for all to see
(I - k heb mijn handen dat ieder het ziet)

E

Falling in love and seeking Your truth
(verliefd en Uw waarheid zoekend)
D

Knowing that Your perfect grace
(Wetend dat Uw perfecte genade)

Who brings me to my knees
(Die mij op mijn knieën brengt)

E

F#m

Because of You I freely live
(D oor U leef ik vrij)

F#m

To share this love across the earth
(Om deze liefde te delen in de wereld)
E

The beauty of Your Holy Word
(De schoonheid van Uw heilig Woord)

E

My life to You, oh God, I give
(Mi jn leven geef ik U, o God)

Pre-chorus 2

Bm

F#m

So I kneel before You, God
(Dus ik kniel voor U, G - od)

Pre-chorus

F#m

So I stand before You God
(Dus ik sta voor U God )
A

You're the only one
(U bent de enige)
E

Has brought me to this place
(mij gebracht heeft naar deze plaats)

Bm

D

A
E

I lift my voice cause You set me free
(I - k verhef mijn stem want U zet mij vrij)

E

I lift my hands cause You set me free
(I - k hef mijn handen op want U zet mij vrij)
Chorus 2

A

So I shout out Your name
(Dus ik roep uit Uw naam)

Chorus 1

A

So I shout out Your name
(Dus ik roep uit Uw naam)
E

from the rooftops I proclaim
(van de daken proclameer ik)
F#m

D

That I am Yours, I am Yours
(dat ik va n U ben, ik ben van U)

E

from the rooftops I proclaim
(van de d aken proclameer ik)
F#m

D

That I am Yours, I am Yours
(dat ik va n U ben, ik ben van U)
A

All that I am
(Alles wat ik ben)

ROOFTOPS
E

I place in to Your loving hands
(Leg ik in Uw liefdevolle handen)
F#m

D

I am Yours, I am Yours
(Ik b en van U)
Bridge

A

Here I am, I stand
(Hier ben ik, ik sta)
with arms wide open
(met armen wijd open)
F#m

To the one, the Son,
(Naar de enige, de Zoon)
D

the everlasting God
(de eeuwige God)
Bm

The everlasting God
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