YOU SAY
Intro:

F

Am

Dm

Lauren Daigle
Bb

F

You say I am loved
(U zegt dat i - k geliefd ben)

Verse 1

F

I keep fighting voices
(Ik vecht tegen stemmen)

Am

When I can't feel a thing
(Wanneer ik niets kan voelen)

Am

In my mind that say
(In mi jn gedachten die zeggen)
Dm

Dm

You say I am strong
(U zegt dat i - k sterk ben)

Bb

I’m not enough
(dat ik niet g - enoeg ben)

Bb

When I think I am weak
(Wanneer ik denk dat ik zwak ben)

F

Every single lie that tells me
(Elke leugen die me vertelt)
Am

F

You say I am held
(U zegt dat U me vasthoudt)

Dm Bb

I will never measure up
(Dat ik nooit zal vol - doen)

Am

When I am falling short
(Wanneer ik tekort schiet)

F

Am I more than just the sum of
(Ben ik meer dan gewoon de som van)
Am
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Chorus

Dm Bb

Every high and every low?
(Elke hoogte en laagt e)
F

Am

Dm Bb

When I don’t belong,
(Wanneer ik er niet bij hoor)
Bb

Remind me once again just who I am,
(H erinner me opnieuw aan wie ik ben)
Because I need to know
(Want ik moet het weten )

Dm

Oh, You say I am Yours
(Oh, U zegt dat i - k van U ben)
F

Am

And I believe - oh I be-lieve
(En ik g eloof, oh ik geloof)
Dm

Bb

What You say of me - I believe
(Wat U zegt van mij - ik geloof)
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Verse 2

F

The only thing that matters now
(Het enige dat nu van tel is)
Am

Dm Bb

Is everything You think of me
(Is alles wat U denkt over mij)
F

In You I find my worth,
(In U vind ik mijn waarde)
Am

Dm Bb

In You I find my identity
(In U vind ik mijn iden titeit - )
Verse 3

F

Am

Taking all I have and now I'm laying it
(Alles wat ik heb, leg ik nu)
Dm Bb

At Your feet
(Aan Uw voete-n)
F

You’ll have every failure God
(U neemt elk falen op zich, God)
Am

Dm

Bb

You'll have every victo - ry
(U zal elke overwinning hebben)
Outro

F

Am

Oh I believe, yes I believe
(Oh ik geloof, ja ik g eloof)
Dm

Bb

What You say of me - I believe
(Wat U zegt over mij - ik geloof)
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