
Den, vi venter alt godt fra
Intro
| F         | C/E    | Dm    | C      |
| Bb      |           | C        |          |

F                              C/E    Dm
1. Vi kommer med sjælesår,
                                   C             Bb
vi kommer som flakkende får.
Dm                                C
Du er den, vi venter alt godt fra.

2. Vi er her med knuste håb,
vi er her med lydløse råb.
Du er den, vi venter alt godt fra.

3. Vi ser hen på korsets stav,
den slange af kobber, du gav.
Du er den, vi venter alt godt fra.

Dm    C/E      F         Bb
Du er den, vi priser, Gud,
         Dm    C/E    F      Bb
med hele vores underskud.
       Dm    C/E
Du bærer vores
F             Bb          Dm   C/E   F
sammenbrud for os.
     Dm   C/E    F           Bb
Vi løfter vores lovsang op
      Dm       C/E       F       Bb
fra hver en dal og bakketop.
     Dm      C/E
Vi bringer både
F            Bb      Dm   C/E   F
sjæl og krop til dig.

Mellemspil
| Dm      | C/E       | F        | Bb      |
| Dm      | C/E       | F        | Bb      |

C-stykke (x3)
Dm              C/E
Kom, giv os vejrtrækning
F                 Bb
på hver en vejstrækning.
Dm                C/E
Kom, løs alle tungebånd,
F                 Bb
Hellige Ånd.

Mellemspil
| F           | F           | F           | F    Bb  |
| F           | F           | F           | F           |

F
Du er den, vi venter alt godt fra.
Du er den, vi venter alt godt fra.
Dm
Du er den, vi venter alt godt fra.
Du er den, vi venter alt godt fra.
Bb
Du er den, vi venter alt godt fra.
Du er den, vi venter alt godt fra.

F
Du er den, vi priser, Gud,
         Bb
med hele vores underskud.
      Dm
Du bærer vores
                                     Bb
sammenbrud for os.
F
Vi løfter vores lovsang op
       Bb
fra hver en dal og bakketop.
     Dm                                           Bb
Vi bringer både sjæl og krop til dig.

F
Du er den, vi venter alt godt fra.
Du er den, vi venter alt godt fra.
Du er den, vi venter alt godt fra.
Du er den, vi venter alt godt fra.
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