Lovsangshefte

Gå gjennom hans porter med takkesang,
inn i hans tempelgårder med lovsang.
Lov ham og pris hans navn!
For Herren er god, hans miskunn er evig,
hans trofasthet varer fra slekt til slekt.
Salme 100, vers 4-5
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1. Allmektig Gud (El Shaddai)
Allmektig Gud, allmektig Gud,
allmektig Gud, du er opphøyd i evighet.
Allmektig Gud, allmektig Gud,
allmektig Gud, du er opphøyd i
herlighet.
Refreng: Hellig er ditt navn, hellig er
ditt navn, hellig er ditt navn, El Shaddai!

4. Blessed be the name of the Lord (1)
Blessed be your name, in the land that is
plentiful, where your streams of
abundance flow, blessed be Your name
Blessed be your name, when I'm found
in the desert place, though I walk
through the wilderness, blessed be your
name

6. Create in me a clean heart
C/D G

D

C

Gadd9

Create in me a clean heart, oh God
C

D

D7

G

C/G G

and renew a right spirit within me (2x)
C

D

Cast me not away
C/D

G

G/H G7/H

from Thy presence, oh Lord
C

D

G

G7/H

Take not Thy Holy spirit from me
Du er min Gud, du er min Gud, du er
min Gud, jeg vil tilbe med all min
makt.Du er min Gud, du er min Gud, du
er min Gud, jeg vil tilbe med all min
kraft.
T/M:

2. Bare frelse i Jesu navn

Chorus:
Every blessing you pour out, I'll turn
back to praise. When the darkness closes
in, Lord, still I will say:
Blessed be the name of the Lord
Blessed be your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be your glorious name

D

Bare frelse i Jesu navn
C

C

Frihet i det ene navn
G

Blessed be your name, when the sun's
shining down on me, when the world's
all as it should be, blessed be Your name

Hvert kne skal bøyes i hans navn
D

Navnet over alle navn
G

Vi løfter det opp,
G

Blessed be your name, on the road
marked with suffering, though there's
pain in the offering, blessed be Your
name

D

det evige navnet, Jesus
G
Hm

i det navnet, Jesus
G

Vi løfter det opp,
D

You give and take away
You give and take away
My heart will choose to say
Lord, blessed be Your name
T/M: Matt Redman

det evige navnet, Jesus
G

Vi fant redning
Em

D

i det navnet, Jesus
T/M:

3. Bare på grunn av din nåde
Bare på grunn av din nåde,
bare på grunn av ditt blod.
Far, tett til deg får jeg komme,
bare fordi du er god.
I dine kjærlige armer, nåde å få.
Tett til ditt bankende hjerte,
får jeg lov å komme nå.
:/ Gud holdt du fast ved min synd
var alt håp forbi!
Renset i blodet fra Lammet
har jeg nå fått liv. /:
T/M:

D

D/C H

H/D#

em

Cmaj7

D

D7

G C/G G

and renew a right spirit within me
T: Salme 51,12-14 M: Keith Green

7. Da åpnes himlen over oss
Gud, rust oss nå i denne tid
så vi våkner opp og ser
at vårt Norge stille lider
fordi verdier har gått tapt
Nå vil vi bygge og plante
Ja, reise landet opp
Vi vil gi vårt gjensvar, Herre,
når du kaller oss til strid
Vi vil stille oss på muren
til forsvar for vårt land

Chorus: Every blessing...

Vi fant redning
Em

C

Restore unto me the joy of Thy salvation

5. Blessed be the name of the Lord (2)
Blessed be the name of the Lord
Blessed be the name of the Lord
Blessed be the name of the Lord,
Most high
Holy is the name of the Lord...
Glory to the name of the Lord...
The name of the Lord is
a strong tower
The righteous run into it
and they are saved (2x)
T/M:

La all blodsskyld bli tatt bort fra oss
du som sonet har vår synd
For ordet ditt det sier
at om ditt folk kommer fram for deg
ydmyker seg og ber,
søker deg og omvender seg,
da hører du i himmelen,
tilgir oss og leger vårt land
Da åpnes himlen over oss
og regnet faller over Norge slik som før
Du lar det spire frem noe nytt igjen,
du som forblir vår fremtid og vårt håp
Gud, la din nåde være nær
slik at livets elv
kan flyte frem i vårt land
Din nådessol går opp over oss
og ditt lys bryter frem i vårt land
Vår nasjon og folkets hjerte
nå tilbake til deg går
Ditt ord og dine bud skal
på Tinget aktes høyt

Noe nytt vi ser nå spire frem
Ja, en forandring i vårt land
For ordet ditt det sier
at om ditt folk kommer fram for deg
ydmyker seg og ber,
søker deg og omvender seg,
da hører du i himmelen,
tilgir oss og leger vårt land

3. Hør min venn – si meg – hva vil du
svare?
nå når budet fra him'len deg når?
Vil du gjøre deg rede og fare?
Svare ja – nå når kallet du får?

am/G

G

Du har vært god mot meg
H7

em

Da åpnes himlen over oss
og regnet faller over Norge slik som før
Du lar det spire frem noe nytt igjen,
du som forblir vår fremtid og vårt håp

Du har vært god mot meg

Gud, la din nåde være nær
slik at livets elv
kan flyte frem i vårt land
Din nådessol går opp over oss
og ditt lys bryter frem i vårt land

at du har vært god mot meg

dm7 G7 Cmaj7

Da åpnes himlen over oss
og regnet faller over Norge slik som før
Du lar det spire frem noe nytt igjen,
du som forblir vår fremtid og vårt håp
Gud, la din nåde være nær
slik at livets elv
kan flyte frem i vårt land
Din nådessol går opp over oss
og ditt lys bryter frem i vårt land
T/M:

8. Du er innbudt til bryllup i himlen
1. Du er innbudt til bryllup i him'len;
du er ønsket velkommen av Gud.
Å – så riv deg da løs i fra vrim'len!
Kom i dag når han sender deg bud!
Refreng:
Du er innbudt til bryllup i him'len.
Det er du som skal være hans brud.
La han rive deg løs i fra vrim'len!
Kom i dag når han sender deg bud!

ser jeg, Gud
D

G

C7
Asus4 A7

2. Jeg vil kalle deg til glede,
jeg vil kalle deg til savn.
Du må legge verden bak deg,
men du skal styrkes i mitt navn.

T/M:
T/M:

10. Du kommer med din kraft
Du kommer med din kraft,
skaper noe nytt
I det tørre land
spirer livet frem
Nøden er forbi,
himmelen gir regn
Alle skal få se Guds store herlighet
Gud, kom med din kraft og herlighet
Fyll oss med ditt liv og kjærlighet
Din menighet den reiser seg på ny
og bringer liv til bygd og by

12. Fyll hele jorden med lovsang
dm

Asus4

A

dm

Asus4

Fyll hele jorden med lovsang
dm

A7

Dsus4 D7

Opphøy Herren med alt hva du har
gm7

C7

F

dm

Fienden bare skjelver
Bb

gm/E

Asus4

A

når vi overalt frimodig opphøyer Far
dm

Asus4

A

dm

Asus4

Fyll hele jorden med lovsang,
dm

A7

Dsus4 D7

også fjellene skal juble en gang,
gm7

C7

F C/E dm

trærne skal klappe i hendene,
dm/C Bb

(x2)

gm/E

Asus4 A

hele jorden skal fylles med lovsang

Gud, kom med din kraft,
skap noe nytt
I det tørre land
la livet spire frem
Nøden er forbi,
himmelen gir regn
Alle skal få se Guds store herlighet
T/M:

11. Fall til ro
Ref:
Dm

A

Fall til ro og kjenn at jeg er Herre,
Gm

Gm

Fall til ro, og kjenn at jeg er din Gud,
Dm/A

DG

AD

hm G

Asus4 A

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja
T/M: Eva Barack

13. Føtter på fjell
Jeg var i ferd med å gå under i angst og
sjølforakt.
- Da du fant meg, da du fant meg.
Livet var et ork og jeg var i dødens
makt.
- Da du fant meg, da du fant meg
Du hørt mine tause skrik,
du trosset mine mange svik.

Dm

fall til ro, ja sett deg bare ned.
Dm

2. Alt er ferdig – i him'len de venter.
Ja – de venter – de venter på deg.
Snart så kommer han selv ned og henter
de som går på den himmelske vei.

Gm

så skal Ånden i fra himlen

3. Jeg vil prise Jesus Kristus,
jeg vil takke Israels Gud.
Jeg vil lovsynge min Frelser,
som gir meg dette bud.

A7

am

Vi ydmyker oss og ber,
søker deg, omvender oss,
du tilgir oss, hører, leger vårt land

Dm

H7

I ditt kjærlighets lys
em

f

og sett din lit til meg,

falle over deg.

9. Du har vært god mot meg

f#m7

C7

F

T/M: Jon Jensen

G

Gm

1. Søk du først mitt rike,

A7

Dm

jeg vil gi deg av min fred.

Ref:
Du løftet meg opp av fordervelsens grav
og satte mine føtter på fjell.
Du viste meg nåde istedenfor krav,
da fant jeg tilbake til meg selv.
Jeg var utslitt av min vakling mellom
skyld og sjølforsvar.

- Da du fant meg, da du fant meg.
Jeg trodde jeg var hel, men jeg var et
sprukkent kar
- Da du fant meg, da du fant meg.
Du hørte mine tause skrik,
du trosset mine mange svik.

Hvem har jeg i himlen lik Deg?
Du er den jeg lengter etter, Gud.
Du har gjort meg glad.
Til Herren vil jeg si:

T/M:

16. Gjør mitt hjerte rent igjen
Gjør mitt hjerte rent igjen, o'Gud!
Forny og styrk du min ånd!
Vis meg ikke bort fra ditt åsyn, o'Gud.
Ta ei din hellige ånd fra meg.
Fyll meg igjen med gleden over frelsen!
Forny og styrk du min ånd!

14. Gi meg Jesus
Hvem kan lyse opp min sti
som en lykt for min fot
gjøre natten om til dag
og gi meg nytt mot

T/M: Miriam Webster; Line Høllesli

T/M: Keith Green; Til norsk v/Kristian Stormark

Hvem kan true vær og vind
og stille hver storm
Vandre støtt på opprørt hav
og gripe min hånd x2

17. Gjør mitt liv til en lovsang
D

em

Asus4 A

D

Refreng
:/Du gav meg alt
All min skyld er betalt
Mine synder ble båret av deg
Ord blir for små
Hvem kan fullt ut forstå
hvilken godhet du øste på meg/:
Refreng (x2)

G

A

D
em

Asus4 A

gjør det slik som du vil ha det.
A

G

H7

jeg vil leve til ære for deg, Far.

Ref: Du er mitt skjold, min del,
min styrke, forløser.
Min tilflukt, sterke festning,
tilstede med Din hjelp i nødens stund.

20. He knows my name (I have a
maker)
I have a maker
He formed my heart
Before even time began
My life was in his hands
Chorous: He knows my name
He knows my every thought
He sees each tear that falls
and He hears me when I call

D

em

A7

D

I have a father
He calls me his own
He'll never leave me
No matter where I go

jeg vil leve til ære for deg, Far.
T/M: Jan Honningdal

Chorous
T/M: Tommy Walker

18. Gled deg i Herren
Gled deg i Herren
og lovsyng hans hellige navn
Gå gjennom hans porter
med jubel og takkesang
La hyllingsrop lyde,
ja, bryt ut i lovsang

21. Herre, ditt navn
F

am

Herre ditt navn, hvor herlig det er!
gm

C11

F

C11

Herre ditt navn vil vi elske!
F

am

Det er en salve, og du er oss nær,
gm

G

C

C#dim

alltid vil du være der.
:/: For vår Gud han er god
Og vår Gud han er stor
Så la oss love hans hellige navn
til evig tid, til evig tid :/:

T/M: David André Østby

15. Gjort meg glad
Jeg vil evig love Herren.
Alltid stole helt på Ham.
Han har satt meg fri fra all frykt.
Han har satt min fot på stødig fjell.
Alltid står jeg fast.
Til Herren vil jeg si:

T/M:

A

Ta mi mitt liv,

em

Hvem har villig gitt sitt liv
for å dø på et kors
Hvem har gitt meg ny verdi
ved å elske meg først x2

A

La hver tone lyde ren og klar.

D

Gud er mektig, Gud er mektig
Ja, jeg vet at Gud er mektig
Han løser bånd og setter fanger fri

A

Gjør mitt liv
til en lovsang til deg, Fader.

Refreng:
Gi meg Jesus, bare Jesus
En uendelgig kjærlighet
ufattelig dyp og bred
Gi meg jesus, bare Jesus
Ingen andre er lik deg Jesus

De døve hører,
de lamme går
og de blinde ser igjen.
(2x)

dm

am Bb

dm

am

Vår Konge stor,
Bb

Min sjel, lov Herren
la alt i meg prise hans navn
for Gud gjør under,
han gir meg det levende vann
Løft opp din stemme,
ja, gi Gud din lovsang
T/M: Karethe F. Stormark

Bb/D F C/A

Immanuel, Guds offerlam

C11

Hvor herlig er ditt navn!
Bb/F F

F/A

Bbdim

Vi vil prise dette navnet, og vi gir
gm

F

G/H C

all vår lovsang og vår hyllest til evig tid.
Bb/F F

F/A

Vi vil prise dette navnet
Bbdim

19. Gud er mektig
Gud er mektig, Gud er mektig
Ja, jeg vet at Gud er mektig
Han løser bånd og setter fanger fri
(2x)

med vår sang.
gm

F/A

Som en takk fra våre hjerter
gm

C9

F

gir vi nå vår pris til Jesu navn.
T/M: Andreas Wennemo

22. Herren, Herren er Gud
Herren, Herren er gud,
Han er verdig all lov, all ære.
Og han har makt til å føre sitt folk
inn i det han har bestemt.

H

Din nåde er ny hver dag,
din trofasthet står fast
og din barmhjertighet
omslutter meg (2x)

Jeg vil gi Deg pris 2x
T/M:

27. Innvi dere nå

T/M:

G

D

Innvi dere nå
Ja, han har makt til å gjøre under!
Ja, han er stor og underfull!
All visdom og kunnskap fins i Herren,
Han er for evig vår Gud!
T/M:

25. I believe in Jesus

C

DG

Hellige dere nå

Asus4 A

I believe in Jesus
D

G
am

G

Asus4

For i morgen vil Gud gjøre

I believe he is the Son of God

em

D

underfulle ting iblant dere

G

Asus4

am7 A7

Dsus4 D

I believe he died and rose again
23. Hvem er Jesus?
Hvem er Jesus? Hvem er han som
engang døde?
Som ble misforstått og hånet her på
jord?
Er han den som sonet verdens synd og
brøde?
Kan han frelse alle dem som på ham
tror?
Ref: Han er Gudesønnen som all makt er
givet,
kronet med Guds miskunnhet og
herlighet.
Han er veien, han er sannheten og livet.
Han for syndere er full av kjærlighet.
Hvem er han som kjempet kampen ut i
haven?
Som tålmodig bar sitt kors til Golgata?
Hvem var han som lagdes i den kolde
graven,
men på tredje dag gikk levende derfra?
Ref

D

G

A

G

D

I believe he paid for us all

Innvi dere nå

G

Hellige dere nå

C
A

D

And I believe he is here now
A

am

For i morgen vil Gud gjøre

D

standing in our midst
G

em

A
A

T/M: Arvid Pettersen

D G

Asus4 A

D

G

D

Asus4

G

Asus4

I believe You died and rose again
D

G

A

I believe You paid for us all.
A

And I believe You're here now
D
A

D

Here With the power to heal now
A

G

Asus4

D

G

Asus4

Jeg tror han døde og stod opp igjen
D

G

A

Jeg tror han kjøpte oss fri
A

D

Og jeg tror han er her nå,
A

D

midt imellom oss

Standing in our midst
G

D

Jeg tror han er Guds egen Sønn

G

D

A

Asus4 A

Ja, jeg tror på Jesus

I believe You are the Son of God

G

G

28. Jeg tror på Jesus

I believe in You, Lord

G

D

D

and the grace to forgive
DG

C

underfulle ting iblant dere

D

Here with the power to heal now,
G

G

D

And the grace to forgive
T/M: Vineyard

G

A

D

Er her med kraft til å lege,
G

A

D

og med nåde ny
D G

Asus4 A

Ja, jeg tror deg, Herre
Takk at han er den han sier seg å være!
Takk at han har seiret over død og grav!
Ham tilkommer makten, prisen og all
ære.
For det offer han for verdens synder
gav!

26. Ingen er som Jesus

D

E

Jeg tror du er Guds egen Sønn

C#m

Ingen kan noen gang være
A

T/M: Aage Samuelsen

24. Hvem er som du?
Hvem er som du?
Ingen er lik deg, Gud
Ingen på jorden, ingen i himmelen.
Jeg elsker deg. Jesus, jeg elsker deg!
Du er den eneste som står fast,
du er min Klippe, min Frelser.

D

Asus4

G

Asus4

Jeg tror du døde og stod opp igjen

H

det Du er for meg

D

E

C#m

G

A

Jeg tror du kjøpte oss fri

Ingen kan noen gang gjøre
A

H

det Du gjorde for meg
Ref (x2)

G

Fm

H

Du har tatt bolig inni meg
Fm

A

H

G

A

D

Og jeg tror du er her nå,
A

D

midt imellom oss
G

A

D

Mitt hjerte vil opphøye Deg

Er her med kraft til å lege,

Refr:

og med nåde ny

G
E

A

D

T/M: Vineyard; Kristian Stormark

Ingen er som Jesus
C#m

Du er selve Livet
A

Jeg vil gi Deg ære

29. Jeg vil opphøye deg, Gud
:/ Jeg vil opphøye deg, Gud,
For du er verdig lov å pris /:
:/ Hosianna! Velsignet være du!
Velsignet være du som er min redning!
/:

Herre du høre meg, Herre du føre meg,
hvordan og hvor hen det tjener meg best
Lær meg å bøye meg, lær meg å føye
meg
etter din vilje, mens her er jeg gjest

T/M:

Du er den eneste, helligste, reneste
Gi meg ditt rene og hellige sinn
Frels meg fra snarene, fri meg fra farene
Ta meg til sist i din herlighet inn

30. Jesus är hans namn
1. Många stora stärka män
Har växt opp på denna jord
Kungar ok regenter som vi tyckte hade
makt
Men de har förbleknadok ingen hade
kraft
Ref:
Det finns en, jag känner en som aldrig
bleknar
Aldrig dör han, han er konung i all tid
Ja, hans namn - han har et namn som er
odödligt
Jesus, Jesus är hans namn
2. Fram till månen har vi nådd
Tänk endogen vad vi förmår
Vem kan någon skapa, någon ting av
ingenting
Ja, det gjorde Herren, som er i evighet

T/M: Curt Petersen & Roland Lundgren

31. Jesus, det eneste
Jesus, det eneste, helligste, reneste
navn som på menneskelepper er lagt
Fylde av herlighet, fylde av kjærlighet,
fylde av nåde, og sannhet og makt
Motganger møter meg, aldri du støter
meg
bort fra din hellige, mektige favn
Mennesker glemmer meg, Herre du
gjemmer meg
tett til ditt hjerte og nevner mitt navn

F#
A

Takk for blodet som rant
f#m

H7

E

F#

Vi bøyer oss ned innfor deg og tilber
A

H

E

Jesus, takk for Golgata kors
H

T: Ole Theodor Moe M: Caroline V. Sørlie

Takk for frelsen, Gud,
A

32. Jesus, her er jeg
Jesus har et spørsmål, og det lyder så:
Hvem skal jeg sende, hvem vil gå?
Hvem vil bære budet om at Gud er
kjærlighet?
Si meg, vil du være med?
Ref: Jesus, her er jeg, send meg!
Jesus, her er jeg, send meg!
Jeg vil leve mitt liv i tjeneste for deg.
Jesus, her er jeg, send meg!

Høsten er moden, arbeiderne få.
Hvem skal jeg sende, hvem vil gå?
Kallet gjelder alle som tror på Frelseren.
Vil du være med, min venn?

33. Jesus, navnet over alle navn
Jesus, navnet over alle navn
Jesus, i ham jeg redningen fant
Jesus hvert et kne skal bøyes ned
Jesus, troner i all evighet
Pris navnet Jesus x3
Løft det opp, løft det opp
Igjen og igjen
Jesus, verdens lys, nasjoners håp
Jesus i han rettferdige vi står
Pris navnet Jesus x3
Løft det opp, løft det opp
Pris navnet Jesus x3
Løft det opp, løft det opp

Verdig, verdig, verdig er Han som er og
var
verdig, verdig, verdig er Han som
kommer igjen (3x)
T/M: Impuls

E

takk for livet som du gav
H

Takk for blodets kraft
A

E

som helbreder enn i dag
H

G#

c#m

A

Jesus, takk for blodet som renser oss
f#m

Refreng

Refreng

E

Jesus, takk for Golgata kors

til befrielse for oss

T/M: Arnold Børud

3. Vi kan hjälpa ok vi kan ge
Så manga människor gir sitt liv
Män jag känner en som inta bara gav sitt
liv
Men besegrad synden ok dödens mörka
natt

34. Jesus, takk for Golgata kors

H7

Hsus4 H

Takk for seier på Golgata kors
T/M: Malene Holmgren

35. Kom til Jesus
Hjelpeløse synder,
fortapt og døden nær,
løft ditt blikk, Guds kjærlighet er her!
Kom til Jesus! Kom til Jesus!
Kom til Jesus og lev!
Nå er byrden lettet
og båret langt avsted,
for ved hans dyre blod har du fått fred.
Så syng for Jesus! Syng for Jesus!
Syng for Jesus og lev!
Som et lite spedbarn,
reis deg opp og stå!
Selv om du faller lærer du å gå.
Så fall på Jesus! Fall på Jesus!
Fall på Jesus og lev!
Din livsvei kan bli ensom
og smertefull og bratt,
når regnet faller ned og det er natt.
Så gråt hos Jesus! Gråt hos Jesus!
Gråt hos Jesus og lev!
Når hjertet sprudler over
for gleden er så stor,
og sangen du vil synge mangler ord.
Så dans for Jesus! Dans for Jesus!
Dans for Jesus og lev!

Når du ved siste livspust
forlater verden her,
da gå i fred til evig glede der.
Da fly til Jesus! Fly til Jesus!
Fly til Jesus og lev!
Fly til Jesus! Fly til Jesus!
Fly til Jesus og lev!
T/M: Chris Rice; Marte Vikanes Sameien og Ole Kristian Sameien

36. Kom, Herre, kom
Kom, Herre, kom
senk din himmel,
stig ned til ditt folk

Han sa: "I denne kraft,
skal du gå ut;
proklamere at jeg lever i dag!
Si til en og hver
at jeg har makt til å frelse
den som påkaller mitt hellige navn!"
Jesus kommer snart,
det er åpenbart!
Ja, vi lever i den ytterste tid.
Dagen er snart her
da vi rykkes opp i sky.
Vil du være med må du bli født på ny!

Tal, Herre, tal
send ditt ord og
tal på dette sted

(Du kan få) kraft fra det høye!
Du kan få kraft fra det høye,
når Den Hellig Ånd kommer over deg!
(2x)

Vi vil bøye oss for deg,
vi vil løfte opp ditt navn,
vi vil vente på din røst
med ærefrykt

"Kraft fra det høye!
Du skal få kraft fra det høye,
når Den Hellig Ånd kommer over deg!"
(2x)

Herre, du som har all makt,
vil du gi oss av din kraft,
vil du gi din ild til hver en
den som tror, så vi kan være
lys og salt på jord

Hvorfor skal vi ha denne kraft?
Er det bare for at vi
skal føle oss vel?
Nei, denne kraften får du
for å forkynne Guds ord
til alle folkeslag som bor på vår jord.

T/M: Karethe F. Stormark

Ref:
Og eg har tenkt det sko 'kje eg ha gjort.
Eg sko ha kjempa saman med deg.
Holdt rundt deg og tørka svetten bort.
Gjort ka eg kunne for å gle' deg.
Dei dømde deg te død og pine,
spotta deg og lo
Og ein av dei du kalla dine
fornekta og bedrog.
Han svikta då du trengte han,
du hadde gitt ham alt.
Han var ein veik og vesal mann
som svikta då det gjaldt.
Men eg vett at eg og svikte,
fornekte og bedrar.
Eg gjer 'kje det eg vett eg plikte,
e hjertelaus og hard.
E lika sel for andres nød,
ofte blind for venners sorg
Ka bryr det meg dei andres død
min kulde e så fast ein 'borg.
Likavel e du lika gla' i meg.
Tilgir meg alle feilå mine.
Stille tar du kappå di av deg
og tar te å vaska beina mine.
(x2)
Kyrie Elesion

37. Kraft fra det høye
Den brønn jeg hadde gravd,
var blitt full av sand
da han kalte meg og sa:
"Hør nå, min venn!
Hvis du vil tro på meg,
så vil jeg gi deg en kilde
av levende vann som veller frem!"
Jeg snublet i egen kraft,
og ble full av tvil
Jeg sa: "Herre,
hvordan skal dette gå til?
Jeg, et usselt kar,
som av støv er blitt til
kan få tjene deg og sette andre fri?!"
"Kraft fra det høye!
Du skal få kraft fra det høye,
når Den Hellig Ånd kommer over deg!"
(2x)

"Og disse tegn skal følge
dem som tror:
I mitt navn skal de kaste ut demoner,
de skal tale i tunger,
de skal legge hendene på de syke og når de gjør det så skal de bli friske!"
"Kraft fra det høye!
Du skal få kraft fra det høye,
når Den Hellig Ånd kommer over deg!"
(2x)
T/M: John Kjetil Lode

38. Kyrie
Du låg skjelvande av angst på kne
og svetten rant som blod.
Og venene du hadde med
dei som i største ro.
Dei svikta då du trengte dei,
du hadde gitt dei alt.
Dei valde minste motstands vei
og svikta då det gjaldt.

T/M: Bjørn Eidsvåg

39. La vår lovsang stige
Vi har et kall
som Konger og prester
å tilbe din majestet
og forkynne din gjerninger,
så verden kan se hvem du er
Himmel og jord
er full av din nærhet
ja alt du har skapt gir deg pris
Du den evige JEG ER
Ditt rike vil alltid bestå - vil bestå
La vår lovsang stige,
til himmelens trone,
vi hengir oss til deg, vår Gud
La vår lovsang stige,
til himmelens trone,
vi løfter opp vår sang til deg.
T/M: Billy Funk; Til norsk v/Morten Aune

40. Majestet, konge i evighet
G

D7

2: Og så en dag når jeg er fremme,
skal jeg få se min Frelser kjær.
Tenk hvilken dag, å få møte Jesus,
og si ham takk for alt hva Han har gjort
for meg her.

G G/H

Majestet, konge i evighet
C

G/H

Jord og hav og himmel,
F

D7sus D7

alt er skapt av deg
G

T: Gloria og William J. Gaither M: William J. Gaither; Arnold

D7 G G/H

Børud

Majestet, konge i evighet
C

G/H

Du, en borg til frelse,
am7

43. Pris Herren for Han er god
Pris Herren, for Han er god (3x)

Dsus D7

et sikkert skjulested
G

Hans nåde varer til evig tid (3x)

D7 hm7

Vi vil opphøye deg, kong Jesus
G/H

Han leder oss på den rette vei (3x)

F

Hvert et kne skal bøye seg for deg
D7

G

C

T/M: Eva Konradsen

D7 G/H

Vi vil opphøye deg, kong Jesus
C

G/H

3: Så riv deg løs og legg på svøm
i dobbeltbekkens sterke strøm.
La Herrens kraft få oppfylle din drøm.
Flyt med Åndens friske vind,
pris Ham med din munn,
og motta liv og helse,
frihet og frelse fra vår Gud.
T/M:

C

C

bringer live og helse,
frihet og frelse fra vår Gud.

am

D7

G7

Ingen er som du, nei ingen er som du
T/M: Jan K. Honningdal

44. På grunn av Jesu blod
D

D/F#

På grunn av Jesu blod
G

A

har vi nå frimodighet
41. Makten og æren
Makten og æren, prisen og sangen
tilhører hærskarenes Gud
Oppmerksomheten, hengivenheten,
rettes mot hærskarenes Gud

D

hm

til å gå like inn
em7

Asus A

i det aller helligste sted
f#m7

hm

Du skal regjere over alt
Herre, hærskarenes Gud
Allting skal bli som du har befalt
Herre, hærskarenes Gud
T/M:

42. Min Jesus lever
Ref.:
Min Jesus lever, derfor vil jeg leve!
Min Jesus lever, derfor er jeg trygg!
Min framtid er i Jesu hender.
Mitt liv er verd å leve, for han elsker
meg.
1: Gud gav sin sønn, Hans navn er Jesus.
I kjærlighet kom han til vår jord.
Han gav sitt liv for å gi meg frelse.
Hans tomme grav beviser at han lever i
dag!

Jo, Herren har talt og sagt,
at han snart ville vise sin makt.
Ingen bedre seg vil
eller lytte der til
så nu må vi vel alle forgå.

Innfor din trone, Far
em7

Alle folk på jorden skal se Herrens
herlighet
Hvert et kne skal bøyes ned for kongen
Bare du fortjener vår sang
for ditt rike skal aldri ta slutt,
vår Herre og Gud.

46. Sangen om Noah
Hvorfor bygger du Noah en båt,
som en galning du bærer deg åt.
Bytter båten på land,
langt fra nærmeste strand ingen av oss kan dette forstå.

D

Inn i Den Høyestes nærhet
f#m7

hm

Innfor din trone, Far
G

A7

D

Vi er her for å tilbe deg

Seg i mellom de rådslår så smått
har dit hen det nu virkelig gått.
Nei det er ikke så,
ingen kan det forstå,
derfor fortsetter vi slik som før.

T/M:

45. Sang om legedom (Navnet over
alle navn)
1: Syng en sang om legedom,
om frihet og kraft,
om liv og helse fra vår Gud.
La dobbeltbekken flyte fram
med levende vann
som bringer liv og helse,
frihet og frelse fra vår Gud.
Ref:
:/ Navnet over alle navn,
navnet over alle navn, er Jesus, Jesus /:
Overflod av kildevann
strømmer ifra Ham
og bringer liv og helse,
frihet og frelse fra vår Gud.
2: Sangen i fra Himmelen
med liv og håp fra Frelseren
gjør den syke frisk og sterk igjen.
For Golgata seieren
og troens ord fra Bibelen

Tiden iler og Noah har hast,
å fullbyrde det Herren har sagt.
Under tiden man ler
og på bygningen ser
stakkars Noah har mistet forstand.
Han har sagt at en dom forestår,
nu det er over ett hundre år.
Allting er jo så slikt
vi har brød og er rik
alle sammen av oss har det godt.
Men en dag begynner stormen å gny
ut mot vest ses en mørknende sky.
De ser Noah gå inn
ut i bygningen sin
og Gud selv lukker døren der til.
Likevel skjemter, ler de som før
og man rykker i Guds-mannens dør.
Noah kom til oss ut
dette regn tar snart slutt
ingen seiltur du får ennu.

F#

Himlens sluser de åpnes alt mer
regnet strømmer fra himmelen ned.
Kanskje Noah har rett
er vel dette så sett
derfor vi nok alle forgår.

C

H H/D#
H/F#

F#

Am

Hvem skulle ikke fryke deg, Herre
og ære ditt navn (2x)
Herre, Gud allmektig
Alle folk skal komme å tilbe
foran deg (2x)
Herre, Gud allmektig

Bridge:
C

49. Strømmer av nåde
Strømmer av nåde, Gud du er her
Himlenes rike har nå kommet nær
Syng nå min sjel for en kjærlighet stor
Som ufortjent skjenkes til alle som tror
Refreng:
:/Du er god, du er god,
Og Din nåde varer evig
Din nåde varer evig/:

T/M:

47. Som en mektig vind

F

Høyt over alle andre
Am

La det runge ut
G

Til alle verdens kanter
Og når alt tar slutt
Vil sangen fortsatt stige
I all evighet
Skal navnet Jesus lyde
T/M: Christian Hesselberg

Strømmer av nåde, å, Herre vi ber
Så som i him'len, la din vilje skje
Hatet må vike og døden gi slipp
Vår frelser har kommet, se, alt har blitt
nytt

51. Takk for alt du har gjort for meg
Takk for alt du har gjort for meg
din trofasthet den er stor
Når jeg føler meg svak i meg selv,
da får jeg kraft av ditt ord

Refreng (x6)

:/: For du er klippen
som alltid, alltid står fast
selv om det stormer omkring :/:

A

Som en mektig vind kommer Guds Ånd
em

G

A7sus4 A7

og fyller atmosfæren med renhet.
D

hm

em

A7

En ånd av forventning i fra himmelen
G

em

:/Ditt er riket! Din er makten!
Din er æren! For evig! Amen/: (x4)

A7sus4

52. Thomas' sang
Intro:

A7

50. Syng det ut

om Guds vilje for oss.

C
D

G

Kom Hellig Ånd med din styrke,
em7

A Asus4 A

kom Hellig Ånd med ditt liv.
D

G

E - H - A - H - E - H - A - A/H

F

Jesus, det evige navn
E

Am

Vi satt for stengte dører,

som ingen utslette kan

H

G

Et lys som skinner i verdens mørke

D

i deg er alt vi trenger til.

C

F

G

48. Store og mektige er dine
gjernigner

Til Ham vi vender vår takk tilbake

H F#

Ref:

Store og mektige er dine gjernigner,
H

Herre, Gud allmektig (2x)

E

E

Alene det ga oss liv
Brøt lenker og satt oss fri

H/D# E

H

men vi følte oss så innmari alleina
Am

T/M:

H

ell've mann i lag,
A

I deg så tar vi vår tilflukt,
A7

T/M:

T/M: David André Østby

gir oss åpenbaring

F#

Og foran tronen med sang
Vil vi opphøye hans navn
Navnet som var og som alltid vil være

Løft navnet Jesus opp

Enn er døren til arken ei stengt
for den tankeløse lammende mengd.
Men en dag blir for sent
selv om du ei har ment
døren stenges for evig av Gud

H/F#

En dag skal vi bøye kne
Ansikt til ansikt få se
Himmelens konge i makt og ære

T/M:

Men en ark ut av helt annet slag
Herren Jesus deg byder i dag.
Tviler du eller tror
på deg selv det beror
du fremstilles for dommen en dag.

em7

G

Pris navnet Jesus i all evighet

H

Herre, Gud allmektig

Arken seiler så mektig og trygg
på de frådende bølgenes rygg.
De som var der uti
trygg og sikker skal bli,
thi de stanser på Ararats berg.

F

Syng det ut, syng det ut min sjel

E

du tidsaldrenes konge (2x)

Svarer kommer fra Himmelens Gud
jeg har sendt dere Noah mitt bud.
Dere ville ei se gamle Noah forstå
og nu er deres syndemål fullt.

D

E

Rette og sanne er dine veier,

Jesus han var død no,
H

gav sæ uten slag
A

Ingen sa et ord,
F#m

H

vi satt der som forsteina

C

F

Syng det ut, syng det ut igjen
Am

Jesus alene er redningen

G

H7

E

Men da hørtes raske fottrinn
E7

A

og banking på vårres dør

F#M

H

E

55. Verdens håp

Vi åpna og Maria storma inn
og ropte hør:

D

1: Jesus, du er verdens lys
A

E

H

Ref: Han leve! Han leve! Han leve!
C#m

G#m

G

D

A

Jesus, du er virkelig
Bm G

Jesus har stått opp igjen
E

Bm

og lyset det er sterkere enn mørket

og sannheten er sterkere enn løgnen

E

Han e ikkje lenger i grava,
F#

H

E

Bm

H

A
D

A

oss i fra fortvilelse og angst

å gå med beskjed

Bm

A

E

F#

om at Jesus han leve fremdeles i dag,
H

D

Bm G

G#m

E/H

G

Jesus det er bare du som redder

Han leve og æ sku få lov tel
C#n

Vår gud er stor
Vår gud er mektig
Vår gud er god i alt han gjør
x2

Ref:

nu har æ møtt Frelseren

E

det e inga tvil om det

G

D

T/M: Kyakids?

A

Midt i motgang og i trengsel
Em

59. Vær modig og sterk
Ref:
Vær modig og sterk,
la deg ikke skremme. :| x3
Mist ikke motet
for Herren din Gud
er med deg.

G

Kommer du med liv
D

A

Kommer du med liv
At grava den var tom,
det va greit nok det,
men oppstått, nei det va heilt umulig
Æ ville gjerne tru det,
men æ syns æ måtte se
førr det heile det virka førr utrulig
Men plutselig så stod han der
og sa: "Thomas, det e mæ!
Kom kjenn på såran mine
hvis at det kan hjelpe dæ"
T/M: Hans-Inge Fagervik

D

2:Jesus, du er kjærlighet
A

Bm

G

og kjærligheten overvinner hatet
D

Jesus, du er verdens håp
A

Bm

G

og håpet, det er sterkere enn døden
T/M: Rudi Myntevik

56. Vi er her
D

53. Veien du gikk
Veien du gikk,
korset som du bar
Smerten som du fikk,
av hvert et slag

A

D

Vi er her for å prise ditt navn
G

E/G#

Asus4 A7

Du er Herre over himmel og jord
D

A/C#

Med vår sang vil vi herliggjøre deg
G

A

A D

D/F#

Vi vil løfte våre hender,
G

Blodet som rant
til Guds behag,
har vasket bort
vår skyld og skam

A/C# D
E/G# Asus4

vi vil bøye våre knær
A

A/C# D

D/F#

Du er Alfa og Omega,
G

E/G# Asus4 A

den levende Jeg Er
T/M: Bjørn Aslaksen

Jesus, hvem kan ligne deg?
Jesus, hvem kan måles med deg?
T: Trond Vestby M:

54. Velkommen til dette sted
Velkommen til dette sted,
velkommen inn i mitt åpne hjerte
Du har sagt i ditt ord
at du troner på vår lovsang
Så vi ærer deg og vi priser deg!
Og vi hengir oss til deg i denne stund.
T/M:

57. Vi vil gi deg ære
Vi vil gi deg ære
og tilbe deg.
Vi vil løfte våre hender,
vi vil opphøye ditt navn. x2
For du er stor
Du gjør store under
Stor - ingen andre er som deg,
ingen andre er som deg. (x2)
T/M:

Går du gjennom dype daler
klatrer over fjell.
Går du dit hvor Gud har
sendt deg,
skal det gå deg vel.
Om det blåser ville stormer
eller regnet plasker ned.
Gud vil komme til deg med
sin fred.
T/M:

D

Du er Herre over himmel og jord
Jesus, hvem kan ligne deg?
Jesus, hvem kan måles med deg?

58. Vår Gud er stor
Vår gud er stor
og han gjør store under
alt hva du ber om kan du få
Vår gud er stor
høyt over alt og alle
Hva er for vanskelig for ham?

60. xxx Reis deg i Guds kraft
Ref: Sølv eller gull har jeg ei,
men det jeg har vil jeg gi deg
Hører du Herrens røst?
Han har noe han vil si deg:
"Reis deg i Guds kraft,
ta båren din å gå
Strekk ut din hånd
og ta imot Guds Ånd"
For Herrens øyne våker over deg
Han lærer deg å gå på livets vei
Han hører når du ber
"La din vilje skje!"
Ikke la deg selv fortvile
Jesus eier selve livet
Dødens brodd han overvunnet har
Gud har liv i overflod for deg
Velsignelse skal følge på din vei
Han gir deg av sin fred,
styrker kropp og sjel

Gud vil gi deg alt du trenger,
du skal ikke frykte lenger
Herrens kraft er mer enn nok for deg

What mercy, what mercy,
what mercy beneath Your cross

Vent på Herren, han skal frelse deg
Gå i tro, for Herren går med deg
Han tar deg i sin favn,
gir styrke i sitt navn
Herren skal din lagnad vende,
ilden i ditt hjerte tenne
xxxx xxxx xxxx

63. Å pris hans navn
Mitt hjerte ser til Golgata,
der Jesu blod ble øst for meg
Jeg ser hans sår, hans kropp som led
Min frelser på et kors av tre

T/M: Karethe F. Stormark

61. xyz Ukjent tittel
Hver eneste dag
så langt du kan tenke deg
og enda mye lenger (x2)
Gud er vår far
Han elsker deg, han elsker meg
og gir oss det vi trenger (x2)
Uansett hva som måtte hende
Uansett hvor vi nå skal gå
Jesus, du er med oss alle dager
gjennom alt, det kan vi stole på

T/M: Martyn Layzell

Et siste rop: "Det er fullbrakt!"
De la ham ned i Josefs grav
Bevoktet av soldat og stein
Guds egen sønn døde for meg
Refreng:
Å, pris hans navn, for han er vår Gud
Å, pris hans navn i evighet
for alltid vil sangen stige opp
Vår Gud, du er vår Gud
Å, vakre morgen, tredje dag.
Vår Herre levende igjen
Så si meg død, hvor er din brodd?
Vår frelser Jesus har stått opp!

T/M:

Refreng

62. You opened up my eyes
Not by words and not by deeds,
but by grace we have been saved
And it is the gift of God,
the faith we need
Not by strength and not by might,
but with power from on high
So that we can only boast,
boast in You

Vi skal få se hans prakt igjen,
Hans lys skal tvinge mørket hen
Da skal vi være i hans glans,
Et liv, en evighet med Han

For once I was dead,
now I’m alive
For freedom I’m set free
And in Your great love,
life do I find
You opened up my eyes
Not with eloquence or fame,
but with weakness and in shame
For the power of Your strength
is then revealed
And the message of Your cross
seemed such foolishness to some
But the mercy of Your grace
is hidden there

Refreng
T/M: Hillsong workship

Bønn
Gjør mitt hjerte rent igjen #16
Create in me a clean heart #6
Gjør mitt liv til en lovsang #17
Som en mektig vind #47
Kom, Herre, kom #36
Den Hellige Ånd
Kraft fra det høye #37
Create in me a clean heart #6
Som en mektig vind #47
Kom, Herre, kom #36
Fall til ro #11
Sang om legedom (Navnet over alle navn) #45
Engelsk
Blessed be the name of the Lord (2) #5
Blessed be the name of the Lord (1) #4
He knows my name (I have a maker) #20
Create in me a clean heart #6
I believe in Jesus #25
You opened up my eyes #62
Evangeliets kraft
Gud er mektig #19
Fornyelse
Gjør mitt hjerte rent igjen #16
Hvem er som du? #24
Kraft fra det høye #37
Create in me a clean heart #6
Som en mektig vind #47
Kom, Herre, kom #36
Fall til ro #11
Sang om legedom (Navnet over alle navn) #45
Du kommer med din kraft #10
Da åpnes himlen over oss #7
Frelse
Kraft fra det høye #37
Jesus, takk for Golgata kors #34
På grunn av Jesu blod #44
I believe in Jesus #25
Min Jesus lever #42
Gjort meg glad #15
Jeg tror på Jesus #28
Bare frelse i Jesu navn #2
Du er innbudt til bryllup i himlen #8
You opened up my eyes #62
Kom til Jesus #35
Helliggjørelse
Gjør mitt hjerte rent igjen #16
Create in me a clean heart #6
Gjør mitt liv til en lovsang #17
Som en mektig vind #47
Innvi dere nå #27
Jesus, det eneste #31
Herrens navn
Herre, ditt navn #21
Blessed be the name of the Lord (2) #5
Blessed be the name of the Lord (1) #4

Vi er her #56
Store og mektige er dine gjernigner #48
Syng det ut #50
Sang om legedom (Navnet over alle navn) #45
Jesus, det eneste #31
Bare frelse i Jesu navn #2
Jesus, navnet over alle navn #33
Jesus är hans namn #30
Kall
Kraft fra det høye #37
La vår lovsang stige #39
Gjør mitt liv til en lovsang #17
Kom, Herre, kom #36
Fall til ro #11
Jesus, her er jeg #32
Du er innbudt til bryllup i himlen #8
Kanon
Jeg vil opphøye deg, Gud #29
Bare frelse i Jesu navn #2
Norsk
Gjør mitt hjerte rent igjen #16
Herre, ditt navn #21
Hvem er som du? #24
Kraft fra det høye #37
La vår lovsang stige #39
Allmektig Gud (El Shaddai) #1
Du har vært god mot meg #9
Gjør mitt liv til en lovsang #17
Som en mektig vind #47
Jesus, takk for Golgata kors #34
Vi er her #56
Innvi dere nå #27
Fyll hele jorden med lovsang #12
Thomas' sang #52
På grunn av Jesu blod #44
Majestet, konge i evighet #40
Store og mektige er dine gjernigner #48
Takk for alt du har gjort for meg #51
Gled deg i Herren #18
xxx Reis deg i Guds kraft #60
Kom, Herre, kom #36
Vår Gud er stor #58
Vi vil gi deg ære #57
Syng det ut #50
Ingen er som Jesus #26
Vær modig og sterk #59
Fall til ro #11
Jesus, her er jeg #32
Kyrie #38
Føtter på fjell #13
Herren, Herren er Gud #22
Jeg vil opphøye deg, Gud #29
Sangen om Noah #46
Pris Herren for Han er god #43
Velkommen til dette sted #54
Bare på grunn av din nåde #3
Min Jesus lever #42
Sang om legedom (Navnet over alle navn) #45
Verdens håp #55
Gjort meg glad #15

Jeg tror på Jesus #28
Veien du gikk #53
Jesus, det eneste #31
Du kommer med din kraft #10
Bare frelse i Jesu navn #2
Jesus, navnet over alle navn #33
Makten og æren #41
xyz Ukjent tittel #61
Du er innbudt til bryllup i himlen #8
Gud er mektig #19
Kom til Jesus #35
Hvem er Jesus? #23
Da åpnes himlen over oss #7
Gi meg Jesus #14
Strømmer av nåde #49
Å pris hans navn #63
Nåde
Gjør mitt hjerte rent igjen #16
På grunn av Jesu blod #44
I believe in Jesus #25
Fall til ro #11
Kyrie #38
Bare på grunn av din nåde #3
Jeg tror på Jesus #28
Veien du gikk #53
You opened up my eyes #62
Kom til Jesus #35
Strømmer av nåde #49
Profetisk
Kraft fra det høye #37
Innvi dere nå #27
Fyll hele jorden med lovsang #12
Store og mektige er dine gjernigner #48
Sangen om Noah #46
Du kommer med din kraft #10
Da åpnes himlen over oss #7
Proklamasjon
Fyll hele jorden med lovsang #12
Thomas' sang #52
I believe in Jesus #25
Vår Gud er stor #58
Syng det ut #50
Ingen er som Jesus #26
Herren, Herren er Gud #22
Pris Herren for Han er god #43
Min Jesus lever #42
Sang om legedom (Navnet over alle navn) #45
Verdens håp #55
Gjort meg glad #15
Jesus, navnet over alle navn #33
You opened up my eyes #62
Gud er mektig #19
Hvem er Jesus? #23
Strømmer av nåde #49
Salme
Jesus, det eneste #31

Skriftbasert
Gjør mitt hjerte rent igjen #16
Create in me a clean heart #6
Thomas' sang #52
Gled deg i Herren #18
Vær modig og sterk #59
Takksigelse
Du har vært god mot meg #9
Jesus, takk for Golgata kors #34
Takk for alt du har gjort for meg #51
Gled deg i Herren #18
Kyrie #38
Tilbedelse
Herre, ditt navn #21
La vår lovsang stige #39
Blessed be the name of the Lord (1) #4
Allmektig Gud (El Shaddai) #1
Jesus, takk for Golgata kors #34
Vi er her #56
Fyll hele jorden med lovsang #12
På grunn av Jesu blod #44
Majestet, konge i evighet #40
Store og mektige er dine gjernigner #48
Gled deg i Herren #18
Kom, Herre, kom #36
Vi vil gi deg ære #57
Syng det ut #50
Ingen er som Jesus #26
Jeg vil opphøye deg, Gud #29
Velkommen til dette sted #54
Veien du gikk #53
Jesus, det eneste #31
Jesus, navnet over alle navn #33
Makten og æren #41
Jesus är hans namn #30
Kom til Jesus #35
Gi meg Jesus #14
Strømmer av nåde #49
Å pris hans navn #63
Troslære
Kraft fra det høye #37
Trosstyrkende
Kraft fra det høye #37
Som en mektig vind #47
Jesus, takk for Golgata kors #34
Fyll hele jorden med lovsang #12
Thomas' sang #52
På grunn av Jesu blod #44
Majestet, konge i evighet #40
Store og mektige er dine gjernigner #48
I believe in Jesus #25
Takk for alt du har gjort for meg #51
Gled deg i Herren #18
xxx Reis deg i Guds kraft #60
Vår Gud er stor #58
Syng det ut #50
Vær modig og sterk #59
Herren, Herren er Gud #22
Pris Herren for Han er god #43

Min Jesus lever #42
Verdens håp #55
Gjort meg glad #15
Jeg tror på Jesus #28
You opened up my eyes #62
Jesus är hans namn #30
Gud er mektig #19
Trøst og oppmuntring
He knows my name (I have a maker) #20
Som en mektig vind #47
Thomas' sang #52
På grunn av Jesu blod #44
I believe in Jesus #25
Takk for alt du har gjort for meg #51
Gled deg i Herren #18
xxx Reis deg i Guds kraft #60
Vår Gud er stor #58
Vær modig og sterk #59
Fall til ro #11
Kyrie #38
Føtter på fjell #13
Bare på grunn av din nåde #3
Min Jesus lever #42
Verdens håp #55
Jeg tror på Jesus #28
xyz Ukjent tittel #61
Kom til Jesus #35
Vekkelse
Kraft fra det høye #37
Som en mektig vind #47
Innvi dere nå #27
Jesus, her er jeg #32
Sangen om Noah #46
Da åpnes himlen over oss #7
Åndskamp
Fyll hele jorden med lovsang #12
Vær modig og sterk #59
Herren, Herren er Gud #22
Gud er mektig #19

