
Så tomt (Sången om hopp i den djupa dalen)  Text & musik: Elsa Rydin 

(Den sorgsne vandrarens sång)  
 

Em7                     Cmaj                     Bm7                    Em7    D/E 
    Så tomt inuti,   så många tårar,      i förtvivlans mörker.  
Em7                          Cmaj                               Bm7                                     Em7      D/E 
    Så mycket rädsla.   Ångesten skrämmer.   Var finns fast mark att stå på 
Em7                          Cmaj                          Bm7                                     Em7      D/E    
    Tankarna jagar,     minnena plågar.   Hur kan jag bli fri----   att leva? 
 
                        E                   A/E                  B/E                                        E 
    Här mitt i all min kamp, lyfter jag min blick till Dig Gud 
                        E                A/E                  B/E                                        E 
   Ja mitt i all min kamp, lyfter jag min blick till Dig Gud. 
                        B/D#  C#m              G#m         A                                                 Bsus 
 Dina  ögon ser på mig.   Jag genomströmmas för ett litet ögonblick 
                                    E   B/D#    C#m        /B 
 Av en kä-rlek så djup och sann 
                                       A                      B                        C#m 
 //: Dina starka armar lyfter,  bär och tröstar :// 
                              E utan ters 

 

Em7                  Cmaj                   Bm7                    Em7      D/E 
   Även när jag,   inte ser vägen,  även i ändlös dimma 
Em7                          Cmaj                        Bm7                           Em7      D/E 
   Lär Du mig sakta,  Jesus min Herre,     att jag kan lita på Dig 
Em7                          Cmaj                              Bm7                                              Em7      D/E 
   Mitt i all tomhet,     i rädslans mörker,   vet jag inom mig ---- att Du är nära 
 

                              B/D#              C#m7   A                     Bsus B E     (B/D#) 
 Jag vet att: //: Du är god. Ja, Du är ba--ra god :// 
 

(”Outro:”) 
Em                  Cmaj                  Bm7                    E     B/D# 
  Även när jag  inte ser vägen, även i ändlös dimma… 
                                 C#m7    A                     Bsus B E           (….Em7) 

.. //: Du   är  god, ja, Du är ba--ra god :// 
 

..Lär Du mig sakta, Jesus min Herre, att jag kan lita på Dig… 
… //: Du är god, ja Du är bara god :// 
..  //: Du är god, ja Du är bara god :// 

 

    Em7                       Cmaj                       Bm7                         Esus   E 
//:   Och en dag –        Ja, en dag,  ska Du           torka alla tårar    :// 
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