Come Do Your Work
Wilson, Sydhage, Vingren, Wahlström, Helmner, Palmer
Key of Bb
Verse 1
Eb
We can’t seem
Gm7
To find the strength it takes
Fsus
To step aside
Gm7
And really love your way
Verse 2
Eb
So many times
Gm7
We fail to get things right
Fsus
It only ends in chaos
Gm7
Despite how much we fight it
Chorus
Eb
Come do your work in me
Gm7
Holy Spirit lead us
Fsus
Come do your work in me
Gm7
Only you can heal us
Eb
Giving up all I need
Gm7
Fsus
All because we need you more

Verse 3
When you’re telling me
To see my sister’s need
It causes me
To see you differently
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Verse 4
The gifts you give
Aren’t only for my benefit
But we display your power
By helping one another
Bridge
Cm7
You’re knocking on my door
Dm7
Believe my sister, hear my brother
Cm7
The greatest miracle
Dm7
Is when You help us (help us to love)
Cm7
You’re knocking on my door
Dm7
Gm7
Believe my sister, hear my brother
G#6
The greatest miracle
Fsus
Is when You help us to love each other

Rap
Cm7 Dm7 (Through the whole rap)
Lycklig är den som läser av budskapet
Lycklig är de som gick igenom haven
Börja visa kärlek och sluta stötta hatet
Dela på ditt bröd så som Jesus delar maten
Han har förlåt dig, förlåt andra
Vänd andra kinden till, snälla älska varandra
Snälla respektera dina syskon och din mamma och din pappa
Ställ dig upp om du ramlar, få in det i dina tankar
Ledsen eller sårad, lämna allt till våran Gud
Han kommer få dig att bli helad, brorsan fråga inte hur
Krossa dig igenom murarna som Jerikos mur
Jag ber för vår betong och jag ber för 127
Respekt, kärlek, hopp och tro
Älska varandra, genom Gud du är min bror
Be om förlåtelse, släpp din pistol
Gud är vägen, sanningen och livet - lyssna på mitt ord
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