
Deep cries out - William Mathews, Amanda Gilbertson, Christiann Koepke
Intro : | G | C | G/B | C |

G G/B G Am

1. �́�° ¥¼nÄ� µ¥�µ¦ ��̧ÉÅ®¨ ®¨ É́��·¦ �́�¦ r B.1 Á¦ µ�°�Îµ�·É��̈�̈¹�̈Îµ�µ¦ �
I've got a river of living water We're falling into deeper waters

C G/B C

Â̈ ³ �»n¤�ÎÉµ��oª ¥�ÎÊµ�Îµ¦ ��̧ª ¸ ร้องเรียกหาพระองค์
A fountain that never will run dry Calling out to You

G G/B G Am

สวรรค์เปิดฟากฟ้า พระองค์เทมา เราขอเดนิไป ลงลกึลาํธาร
It's open Heavens You're releasing We're walking into deeper waters

C G/B C

¡ ª �Á¦ µ��³ ¦ �́�oª ¥�ª µ¤ ¤ É́�Ä� �·��µ¤Á¡ ¥̧�¡ ¦ ³ °��r
And we will never be denied Going after You

G G

P. Á¡ ¦ µ³ Á¦ µ�³ ¨ �̈¹��Ä��ÎÊµ B.2 ถ้าพระองค์ไปทางซ้าย เราจะขอไปทางซ้าย
\ Cause we're stirring up deep deep wells If He goes to the left, then we'll go to the left

G/B G/B

Â̈ ³ Á¦ µ�³ ¨ �Á̈n��Â¤n�ÎÊµ�́� และถ้าพระองค์ไปทางขวา เราจะขอไปทางขวา

�̧É̈¹�¦ o°�Á¦ ¥̧�

Â̈ ³ Á¦ µ�³ ¨ �Á̈n��Â¤n�ÎÊµ�́� และถ้าพระองค์ไปทางขวา เราจะขอไปทางขวา
We're stirring up deep deep waters And if He goes to the right, then we'll go to the right

C C

- และเราจะเต้น อยู่ในลาํธาร - แล้วเราจะพุ่ง พุ่ง พุ่ง พุ่ง ลงในลาํธาร
We're going to dance in the river We're going to jump jump jump jump in the river

C

เต้นอยู่ในลาํธาร \ พุ่ง พุ่ง พุ่ง พุ่ง ... พวกเราทุกคน
Dance in the river Jump jump jump jump. Everybody

C

- และเราจะพุ่ง ลงในลาํธาร - แล้วเราจะเต้น เต้น เต้น เต้น อยู่ในลาํธาร
We're going to jump in the river We're going to dance dance dance dance in the river

C

¡ »n�̈�Ä� µ¥�ÎÊµ เต้น เต้น เต้น เต้น ... พวกเราทุกคน
Jump in the river Dance dance dance dance. Everybody

G

** �̧Éลกึร้องเรียก �̧Éลกึร้องเรียกแต่ - แล้วเราจะร้อง ร้อง ร้อง ร้อง อยู่ในลาํธาร
Deep cries out to, deep cries out to We're going to shout shout shout shout in the river

Am

�̧Éลกึร้องเรียก �̧Éลกึร้องเรียกแต่ ร้อง ร้อง ร้อง ร้อง ... พวกเราทุกคน
Deep cries out to, deep cries out to Shout shout shout shout. Everybody

G/B C

และเราร้องเรียกแต่ เราร้องเรียกแต่ พระเยซูและเราร้องเรียกแต่ เราร้องเรียกแต่ พระเยซู
So we cry out to, we cry out to, You Jesus з Ѩѕ ҙѠѪѷь�: F

ขอ้ BB : สดดุ ี42.7 เอเสเคยีล 47.1-5


