1. Above all powers, above all kings
Above all nature and all created things
Above all wisdom and all the ways of man
You were there before the world began
Above all kingdoms above all thrones
Above all wonders the world has ever known
Above all wealth and treasures of the earth
There’s no way to measure what you’re worth
Crucified, laid behind the stone
You lived to die, rejected and alone
Like a rose trampled on the ground
You took the fall, and thought of me
Above all
2. Allmektig Gud, / x 3
Du er opphøyd i evighet
Allmektig Gud / x 3
Du er opphøyd i herlighet

You’re all I want
You’re all I ever needed
You’re all I want
Help me know You’re near.
7. Dra meg nær til deg
Hold meg alltid fast
Jeg gir meg helt til deg igjen
Fortell meg at jeg er din venn
Jeg lengter etter deg
Få være nær til deg
Få kjenne varmen i din favn
Få stille mine dype savn
Hør mitt rop o Gud, før meg hjem til deg

Hellig er ditt navn / x 3
El Shaddai
Du er min Gud / x 3
Jeg vil tilbe av all min makt
Du er min Gud / x 3
Jeg vil tilbe av all min kraft

Gud du er alt
Gud du er alt jeg trenger
Gud du er alt
Kom du og vær meg nær

3. 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 vi lov å komme nå
4. Blodet som rant, smertene som du bar
Forlatt av mennesker, forlatt av Gud, din far
Du gav avkall på din trone
Gudesønn med tornekrone
Hele verdens skyld har du betalt
Gud, din nåde er større enn ord kan si
Gud, din nåde, den viser meg min verdi
En ufattelig pris har jeg kostet deg
Gud, din nåde er liv for meg
Du ofret alt for å redde meg
Din store kjærlighet, den utholdt dødens vei
Du var villig til å sone for å vinne livets krone
Nåden din er mer enn dyrebar!
5. Din trofaste kjærlighet kan aldri svikte
din barmhjertighet,
den kan aldri ta slutt.
Den er ny hver en morgen,
ny hver en morgen.
Stor er din trofasthet, o Gud,
stor er din trofasthet
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6. Draw me close to you
never let me go
I lay it all down again
To hear you say that I’m Your friend
You are my desire
no one else will do
‘cause nothing else could take your place
to feel the warmth of your embrace
Help me find a way
Bring me back to you
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8. Du er Alfa og Omega
Du er Gud uendelig stor
Alt liv i universet
er blitt skapt ved Dine ord
Du er evighetens Herre
og regjerer ved din Ånd
Din trone står for alltid
Du har tiden i din hånd
Jeg tilber deg min Gud og gode Far
Kneler for ditt ansikt Deg tilhører alt jeg har
Jeg tilber Deg min Konge, Majestet
For evig Du regjerer i makt og herlighet
9. Du er hellig du er hel
Du er alltid mye mer
enn vi noen gang forstår. Du er nær oss nå.
Velsignet være du, vår Herre og vår Gud
Din velsignelse på jord blir til brød på vårt
bord.
Du er hellig. Du er helhet. Du er nærhet.
Hele kosmos lover deg.
Hosianna x 3
Hosianna vår Gud
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10. Du er hellig, hellig
Ingen er lik deg Gud,
Du er hellig, hellig,
Ære til deg Guds lam (2x)

14. Fader, Sønn og Hellig Ånd
av hele hjertet vil jeg lovsynge deg
Ditt rike består til evig tid
Din barmhjertighet, den omslutter meg
Skulle jeg vandre i dødens skygge
Aldri vil du slippe meg
Fader, Sønn og Hellig Ånd
Jeg hengir meg til deg

Alltid skal jeg gi deg ære
elske deg mer og mer
her i din nærhet
hvor jeg hører til
fylles jeg med din fred

Fader, Sønn og Hellig Ånd
av hele hjertet vil jeg lovsynge deg
I sannhet er du fredens Gud
Ditt ord er brød som styrker meg
Midt i natten er du lyset
Viser meg sannhetens vei
Fader, Sønn og Hellig Ånd
Jeg hengir meg til deg

11. Du er vår far, Gud
Du er vår Far, Gud, og vi elsker deg.
Vi løfter opp ditt navn på jorden.
La ditt rike nå bli synlig i vår lovsang,
og dine mektige ord i blant oss bo!
Ære være Gud Den Allmektige,
som var og er og som skal komme.
Ære være Gud Den Allmektige,
som råder i evighet.
12. Elskede Jesus deg har jeg kjær
Det fins ingen andre som er slik du er
Jeg gir deg min svakhet og det som gikk galt
Elskede Jesus, du tilgir meg alt

Fader, Sønn og Hellig Ånd
av hele hjertet vil jeg lovsynge deg
Din trofasthet er vern og skjold
Du er Herren Gud som leger meg
Ingen som du fyller all min lengsel
Ingen som du kjenner meg
Fader, Sønn og Hellig Ånd
Jeg hengir meg til deg

Elskede Jesus, deg har jeg kjær
I deg har jeg alt det som jeg trenger her
Styrke for dagen og rett perspektiv
Elskede Jesus, du er mitt liv

15. Fordi Du har elsket meg først
Fordi Du har vist meg slik nåde
Fordi Du har slukket min tørst
Og tørket min tåre
/ 2x

Elskede Jesus, deg har jeg kjær
Jeg fylles av liv hver gang du kommer nær
Du er min brudgom, jeg er din brud
Elskede Jesus, du er min Gud.

Så vil jeg elske Deg Jesus med alt hva jeg har
Med liv og med latter med sang og gitar
Så vil jeg elske Deg Jesus med hele mitt liv
Elske deg Jesus

13. Evige Gud, vi tilber deg
Evige Skaper, vi opphøyer deg!
Evige Far, vi lovpriser deg!
Hellig, Hellig, Hellig!

16. Ge oss o Herre, öppnade ögon,
vi vil se Jesus, vidröra honom.
Lär oss att lyssna, höra din stämma.
Ge oss o Herre, öppnade ögon.

Jesus vår Frelser, vi tilber deg!
Herre vår Konge, vi opphøyer deg!
Oppstandne Kristus, vi lovpriser deg!
Hellig, Hellig, Hellig!

Ge oss o Herre, brinnande hjärtan,
tända av Jesus, fyllda av kärlek.
Lär oss att leva, tjena varandra.
Ge oss o Herre, brinnande hjärtan.

Hellige Ånd, vi tilber deg!
Hellige lys, vi opphøyer deg!
Hellige kraft, vi lovpriser deg!
Hellig, Hellig, Hellig!

17. Gjør mitt liv til en lovsang til deg, Fader
La hver tone lyde ren og klar
Ta mitt liv Gjør det slik som du vil ha det
/: Jeg vil leve til ære for deg, Far :/

Amen vår Skaper, treenige Gud!
Amen vår Frelser, treenige Gud!
Amen, Guds Ånd, treenige Gud!
Hellig, Hellig, Hellig!

Lovsanger
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18. Gud, din nåde er større enn alt
Den er det ingen som kan forklare
Kjærlighetsofferet som du gav
Kunne ingen andre betale
Ingen har større kjærlighet
Enn den som gir sitt liv for sine venner
Kjærlighet tvang deg til korsets tre
Ikke spikrene i dine hender

A) Hellig, hellig...
B) Hellig, hellig ...
22. Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot.
(2x)
Hele jorden er full av hans herlighet,
hele jorden er full av hans herlighet,
hele jorden er full av hans herlighet,
ære være Gud!

Gud, din kjærlighet den rekker til skyene
Din barmhjertighet, den tar aldri slutt
Gud, du gir nåde og fred til enhver
Og leger der håpet er brutt
Gud, din kjærlighet den rekker til skyene
Din barmhjertighet, den tar aldri slutt
Gud du gir nåde og fred til enhver
Og leger der håpet er brutt

Rene, rene, rene, er vi i Lammets blod. (2x)
Vi skal leve med Ham i all evighet,
vi skal leve med Ham i all evighet,
vi skal leve med Ham i all evighet,
ære være Gud!
Jesus, Jesus, Jesus, du er min Herre og Gud!
(2x)
Jeg vil gi deg mitt liv og min lovsang nå,
jeg vil gi deg mitt liv og min lovsang nå,
jeg vil gi deg mitt liv og min lovsang nå,
ære være Gud!

19. Gud la din Ånd virke på oss
som beskrevet i ditt ord
La din kjærlighet få prege våre sinn
Hjelp oss å legge ned vårt eget
slik at bare du blir stor
Vi vil slippe hele himmelriket til

23. Hellig, hellig, hellig!
Herre Gud allmektig,
dag for dag vår lovsang skal stige opp til deg!
Hellig, hellig, hellig! Nådefull og prektig,
Fader, Sønn og Ånd, all ære være deg!

Jesus, å Jesus, fyll oss med din Ånd / x 2
Du har fortjent vår takk og lovsang
Du skal få vår kjærlighet
Vi vil løfte våre hender opp til deg
La hjertets sang bli mer enn stemning
la oss i takknemlighet
vise vilje til å gå den rette veg

Hellig, hellig, hellig! Synger helgenskarer,
kaster sine kroner for dine føtter ned.
Englehærers jubel oppad mot deg farer,
du som var og er og evig bliver ved.

20. Gud til deg vil vi løfte våre hender,
gi all lov og ære til himlens majestet.
Gud til deg lar vi hylningssangen lyde.
Kneler for din trone i kjærlighet.

Hellig, hellig, hellig! Lyset er ditt rike,
intet urent øye kan se din herlighet.
Ene du er hellig, ingen er din like,
full av makt og renhet og av kjærlighet.

Verdig, bare du er verdig,
verdig å motta lov og ære.
Verdig, bare du er verdig,
Kongenes Konge, herrers Herre.

Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig,
jord og hav og himmel, se alt skal prise deg!
Hellig, hellig, hellig! Nådefull og prektig,
Fader, Sønn og Ånd, all ære være deg!

21. A) Hellig, hellig, du allmektige Gud vi vil
ære
Verdig, verdig, du nasjonenes majestet
B) Hellig, hellig, du allmektige Gud vi vil ære
Verdig, verdig, sannhets Gud, Du treenighet
Hele vår jord er i lengsel,
etter å se hvem Du er
Du Himmelens Konge, bar tornekronen
I Deg er frelse og fred

So I lift my eyes to You Lord
In Your strength will I break through Lord
Touch me now let your love fall down on me
I know your love dispels all my fears
Through the storm I will hold on Lord
And by faith I will walk on Lord
Then I’ll see beyond my Calvary one day
And I will be complete in You

B) Hellig, hellig ...
I denne tid har vi trengsel,
men Dine løfter står fast
Du Himmelens Konge, gir mot og styrke
I Deg er fremtid og håp

Lovsanger

24. Here I am o God
I bring this sacrifice
My open heart
I offer up my life
I look to You Lord
Your love that never ends
Restores me again
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25. Here I am waiting
Abide in me I pray
Here I am longing for You
Hide me in Your love
Bring me to my knees
May I know Jesus more and more

29. Hide me now, Under Your wings
Cover me, within Your mighty hand
When the oceans rise and thunders roar
I will soar with You, above the storm
Father, You are King over the flood
I will be still and know You are God

Come live in me
All my life take over
Come breath in me
And I will rise on eagles wings

Find rest my soul in Christ alone
Know His power in quietness and trust
30. Hosianna, hosianna,
hosianna i det høyeste! (2x)
Gud vi priser ditt navn, løfter hjertet til deg!
Vi vil opphøye deg, vår Gud
Hosianna i det høyeste!

26. Herlighetens Herre
Den levende ”Jeg er”
Alfa og Omega, til jorden kommet nær
Vi tilber deg kong Jesus,
ingen andre er så stor
En dag skal hvert kne bøye seg
I himmel og på jord.
For du er løven ut av Juda
Kront med makt og herlighet
Den levende Messias
Høyt opphøyet majestet
Vi vil bøye oss innfor deg
For din trone komme nær
Tilbe deg kong Jesus
Du som regjerer og herrers Herre er

Ære, ære, ære til den høyeste! (2x)
Gud vi priser ditt navn, løfter hjertet til deg!
Vi vil opphøye deg, vår Gud,
Kongers konge, det er du!
31. I love You, Lord and I lift my voice
To worship You, O my soul rejoice
Take joy my King in what You hear
Let it be a sweet, sweet sound in Your ear

27. Herre, ditt navn, hvor herlig det er
Herre, ditt navn vil vi elske
Det er en salve og du er oss nær
Alltid vil du være der
Immanuel, Guds offerlam
Vår Konge stor, vi tilber ham
Vi vil prise dette navnet og vi gir
all vår lovsang og vår hyllest til evig tid
Vi vil prise dette navnet med vår sang
Som en takk fra våre hjerter
gir vi nå vår pris til Jesu navn

32. Into your hands I commit again
With all I am for you Lord
You hold my world in the palm of your hand
And I am yours forever
Jesus I believe in You Jesus I belong to You
You’re reason that I live
The reason that I sing With all I am
I’ll walk with You Wherever You go
Through tears and joy I’ll trust in You
And I will live in all of Your ways
Your promises forever

28. Herre takk for Golgata
Herre, takk at du betalte alt
Du bar all min synd og skam
Du offerlam har gitt meg nåde stor

Jesus I believe in You, Jesus I belong to You
You’re reason that I live
The reason that I sing With all I am / x 2

Takk for denne kjærlighet
Herre takk for smerten som du bar
Renset meg i nådens flod
Du ga ditt blod for tilgivelse og fred

I will worship, I will worship You / x 8

Verdig er Guds lam, tronen den er din
Du er kront med herlighet, regjerer i evighet
Opphøyd over alt, Jesus du Guds sønn
Himmelens gave korset bar
Verdig er Guds lam x 2
Herre takk for Golgata .....
.............
Verdig er Guds lam x 4

Lovsanger
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33. I see the King of glory
Coming down the clouds with fire
The whole earth shakes,
the whole earth shakes
I see his love and mercy
Washing over all our sin
The people sing, the people sing

Til sist i det hjem du av nåde meg gir
jeg møter den fullkomne kjærlighet der
og da blir min lovsang den samme som nu
at ingen, nei ingen har elsket som du
36. Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang,
jeg vil takke deg med mine ord,
for din nåde som er uten grenser,
og for godhet og kjærlighet stor.

Hosanna, hosanna
Hosanna in the highest (x2)

Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg,
la hver tone en hyllest til deg være,
og i dager med glede og dager med sorg
vil jeg leve hver dag til din ære !

I see a generation
Rising up to take the place
With selfless faith, with selfless faith
I see a new revival
Stirring as we pray and seek
We're on our knees, we're on our knees

Ingen annen er verdig den sangen.
Bare du, Herre eier min sang,
og i Himlen skal lovsangen lyde,
til din ære en evighet lang.

Hosanna, hosanna
Hosanna in the highest (x2)
Bridge:
Heal my heart and make it clean
Open up my eyes to the things unseen
Show me how to love like you have loved me
Break my heart for what breaks yours
Everything I am for your kingdom's cause
As I walk from earth into eternity

Og om sangen i blant skulle stilne,
og forstyrres av uro og strid,
Herre åpne på ny mine øyne,
så jeg ser at hos deg er min fred.

Hosanna, hosanna
Hosanna in the highest (x4)

37. Jeg vil opphøye deg, Gud
For du er verdig lov og pris
Jeg vil opphøye deg, Gud
For du er verdig lov og pris

34. Jeg bøyer kne, leger meg helt ned
Foran din trone
Alt jeg har, det som kommer er og var
I Dine hender

Hosianna, velsignet være du!
Velsignet være du som er vår redning
Hosianna, velsignet være du!
Velsignet være du som er vår redning

For du er hellig, hellig, hellig
Alene Du er verdig
Du som kjøpte meg fri
På grunn av Deg har jeg liv
Du er hellig, hellig, hellig
Alene Du er verdig
Du som ga deg selv til meg
Jeg gir meg tilbake til Deg

38. Jesus, ditt navn er fullt av seier
Din herlighet og makt har du demonstrert
Jesus, den seierskrans du eier
Kan aldri visne bort, den blir i evighet
For du er konge mitt iblant oss
Du er den levende, seirende Gud
Ja, du er konge mitt iblant oss
Du er den evige, seiers Gud

Gjør meg hellig, ren, til tjenste for Deg
Foran Din trone
Din vilje skje, jeg overgir meg helt
I Dine hender
35. Jeg elsker deg Jesus, jeg vet du er min
og tross det jeg er i meg selv er jeg din
du frelser fra døden min hjelp det er du
og ingen, nei ingen har elsket som du
Fra evighet Jesus du elsket meg først
din kjærlighet Herre blant alle er størst
ja helt inn i døden den strekker seg ut
og ingen, nei ingen har elsket slik som du

Lovsanger
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39. Jesus, du er Konge
Jesus du er konge midt i blant oss
Du regjerer ved din Ånd.
Du har overvunnet alt det onde,
sitter ved Guds høyre hånd.
Du er konge, konge i all evighet.
du er konge, konge full av herlighet.
Du er konge, vi tilber deg
og gir vår kjærlighet.
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40. Jesus du er verdens lys
og lyset det er sterkere enn mørket
Jesus du er virkelig
og sannheten er sterkere enn løgnen

45. La min fred få fylle hjertene, ikke frykt,
ikke frykt
La min fred få fylle hjertene, ikke frykt, ikke
frykt. For meg er gitt makten og æren, i dag
og til evig tid.
La min fred få fylle hjertene, ikke frykt, ikke
frykt.

Jesus det er bare du som redder,
oss i fra fortvilelse og angst,
mitt i motgang og i trengsel,
kommer du med liv / x 2

Vi vil la din fred få fylle oss, Jesus kom, Jesus
kom!
Vi vil la din fred få fylle oss, Jesus kom, Jesus
kom!
For deg er gitt makten og æren i dag og til
evig tid. Vi vil la din fred få fylle oss, Jesus
kom, Jesus kom!

Jesus du er verdens håp
og håpet det er sterkere enn døden.
Jesus du er kjærlighet
og kjærligheten overvinner hatet.
41. Jesus, min Jesus, La meg leve nær Deg
Alt jeg behøver, Er å få hos Deg
Å være nær Deg, bare stå tett inntil Deg
er mer enn nok for meg, Jesus, kom nær
42. Jesus, navnet over alle navn
Jesus, i Deg vi redningen fant
Jesus, hvert et kne skal bøyes ned
Jesus, troner i all evighet

La meg helt få slippe til i deg, ikke strev, ikke
strev. La meg helt få slippe til i deg, ikke strev,
ikke strev. For meg er gitt makten og æren,
idag og til evig tid. La meg helt få slippe til i
deg, ikke strev, ikke strev.
Vi vil la deg slippe til i oss, Jesus kom, Jesus
kom. Vi vil la deg slippe til i oss, Jesus kom,
Jesus kom. For deg er gitt makten og æren, i
dag og til evig tid. Vi vil la deg slippe til i oss,
Jesus kom, Jesus kom.

:/ Pris navnet Jesus / x 3
Løft det opp / x2 /:
Igjen og igjen

46. Løft opp ditt blikk, Kongen stiger inn,
Gi ham ære, Han vil være din.
Lov Hans Majestet, opphøyet og ren
Kongers konge, ære være, i all evighet

Jesus, verdens lys nasjoners håp
Jesus, i Ham rettferdige vi står
Pris navnet Jesus / x 3
Løft det opp / x2

Se kongen din, hør hans stille trinn
I sin nåde vil han være din
Se Guds kjærlighet kommer til deg ned
Frelseren skal ha all ære i all evighet

:/ Verdig, verdig, verdig
er Han som er og var
Verdig, verdig, verdig
er Han som kommer igjen /:

47. Majestet, Konge i evighet
Jord og hav og himmel
Alt er skapt av deg
Majestet, Konge i evighet
Du, en borg til frelse
Et sikkert skjulested

Pris navnet Jesus / x 3
Løft det opp / x2
Igjen og igjen
43. Jesus, vi opphøyer Deg
Proklamerer din makt
Du er her i vår midt nå
Og på vår lovsang troner du
Og når vi tilber deg får du makt / x 3
Kom nå Herre, for tronen er din

Vi vil opphøye deg, Kong Jesus
Hvert et kne skal bøye seg for deg
Vi vil opphøye deg, Kong Jesus
Ingen er som du, nei, ingen er som du

44. Kom inn i hans nærhet
Med lovprisning i din sjel
Og lov hans navn, lov hans navn
Kom inn i hans nærhet
Med lovprisning i din sjel
Og tilbe ham, tilbe ham
For makten og æren
Og prisen den er din
Jesus, navnet over alle navn

Lovsanger
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48. My Jesus, my saviour
Lord, there is no one like You
All of my days I want to praise
The wonders of Your mighty love
My comfort, my shelter
Tower of refuge and strength
Let every breath, all that I am
Never cease to worship you

51. Store Gud vi lover deg
Priser høyt din makt og ære
Stemmer opp fra jorderik
Evig sang med englehære!
Vend mot oss ditt velbehag
Og vårt hjertes takk mottag!
For din hvite trone står
Syngende den store skare
Hilser evighetens år
Frelst fra jordens nød og fare
Mektig bruser sangens lyd:
Hellig, hellig, Herre Gud!

Shout to Lord all the earth let us sing
Power and majesty, praise to the King
Mountains bow down and
the seas will roar
At the sound of Your name
I sing for joy at the work of Your hands
Forever I’ll love You, forever I’ll stand
Nothing compares to the
promise I have in You

Himmelriket med Guds ord
Sine grenser vidt utvider
Favner hvert et folk på jord
Stunder mot de sæle tider
Da, o Jesus krist, for deg
Hvert et kne skal bøye seg

49. Salige visshet, Jesus er min
han er min hyrde, kaller meg sinn.
Salige visshet, allting er vel!
Jesus har kjøpt meg, legem og sjel.

Hellig Ånd med lys og makt
Ett med faderen og Sønnen
Kom som Jesus selv har sagt
Styrk oss toren, håpet, bønnen!
Fyll hver fattig sjel som tror
Med den kraft som i deg bor

Ref:
Han er min glede, han er min sang
ham vil jeg prise livsdagen lang.
Ham skal jeg evig prise hos Gud,
han er min brudgom, jeg er hans brud.

52. Stor er din trofasthet, Herre og Fader.
Skiftende skygge når aldri min sti.
Du er den samme, din miskunn er evig.
Slik som du var skal du alltid forbli.

Allting jeg gav ham, allting jeg vant.
Evighetsdagen herlig opprant.
Himlen er åpen, engler fra Gud
bringer til jorden kjærlighetsbud.

Stor er din trofasthet, stor er din trofasthet.
Dag etter dag ga du nåde på ny.
Himmelske hender gir alt jeg behøver.
Trofaste Herre hos deg har jeg ly.

Nå kan jeg hvile fullkommen glad.
Veien er banet inn til Guds stad.
Hjertet er renset, skylden betalt;
selv er jeg intet, Jesus mitt alt

Tidene skifter med dager og netter,
soler og stjerner har oppmerket gang
Syng, all hans skapning, og pris ham som
styrer,
lov den allmektige Herre med sang!

50. Som en hjort lengter etter vann,
jeg lengter etter deg (2x).
Bare du gir meg trøst og ro,
hos deg, min Gud, vil jeg alltid bo.
Som en hjort lengter etter vann,
jeg lengter etter deg.

Nåde for synder og fred uten like.
Mesterens omsorg til støtte og stav.
Styrke for dagen og håp for i morgen,
Signing for barnet som Gud tar seg av.

Opp til deg går mitt hjertes pris, jeg vil tilbe
deg, min Gud (2x).
Bare du gir meg trøst og ro,
hos deg, min Gud, vil jeg alltid bo.
Opp til deg går mitt hjertes pris, jeg vil tilbe
deg, min Gud

Lovsanger

53. Står i din nærhet Jesus, du er her
Så vakker, så hellig Bare du er Gud
Det er Deg som jeg elsker
Mer enn tusen ord kan si
Mer og mer for hver en dag
Gud, bli mitt liv

20.09.10

Side 7 av 8

54. 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
For du er klippen
Som alltid, alltid står fast
Selv om det stormer omkring

Han er min rettferdighet
i Ham er jeg blitt ren og jeg tilber Ham /x 2
Han er min rettferdighet
i Ham er jeg blitt ren og jeg tilber Jesus Krist
Tilber Ham, Jesus, Herren vår
Så løft rene hender opp
i ærefrykt for Ham og tilbe Ham
/x 2
Så løft rene hender opp
i ærefrykt for Ham og tilbe Jesus Krist
Tilbe Ham, Jesus, Herren vår

/x 2

55. The splendor of the King,
clothed in majesty,
Let all the earth rejoice,
all the earth rejoice.
He wraps Himself in light,
and darkness tries to hide,
And trembles at his voice,
trembles at his voice.

58. Vi vil gi deg ære, og tilbe deg
:/: Vi vil gi deg ære, og tilbe deg.
Vi vil løfte våre hender,
vi vil opphøye ditt navn :/:
:/: For du er stor,
du gjør store under - Stor.
Ingen andre er som deg.
Ingen andre er som deg :/:

Chorus:
How great is our God, sing with me,
How great is our God, all will see,
How great, how great is our God.

59. Vi vil hylle og tilbe deg,
for at du er den du er.
Vi vil hylle og tilbe deg,
for at du er den du er.

Verse 2:
Age to age He stands,
and time is in His hands,
Beginning and the end,
beginning and the end.
The Godhead, three in one:
Father, Spirit, Son,
The Lion and the Lamb x 2
Bridge:
Name above all names,
Worthy of all praise,
My heart will sing
How great is our God.

Du er skjønnest av alle.
Du er strålende hvit og ren
Du er alt, min Jesus.
Herre og Gud du er.
60. Vi tillber Dej, Vi beundrar Dej
Det finns ingen annan som är lik Dej Gud
Vi tillber Dej, Vi beundrar Dej
Det finns ingen annan som Du Gud

56. Vi er her
Vi er her for å prise ditt navn
Du er Herre over himmel og jord
Med vår sang vil vi herliggjøre deg
Du er Herre over himmel og jord

Himlarna förkunnar om Din makt
Berg och höjder uttrycker Din prakt
Havets böljor brusar högt
Att Du är Gud, Jehova
Herren Sebaot Du är vår Gud
Vi vill lova Dej i helig skrud
Knäböja inför din tron
Och tilbe Dej vår Konung

:/ Vi vil løfte våre hender
vi vil bøye våre knær
Du er Alfa og Omega
den levende Jeg Er :/
57. Vi er kommet til Hans hus
og samlet i Hans navn for å tilbe Ham /x 2
Vi er kommet til Hans hus
og samlet i Hans navn for å tilbe Jesus Krist
Tilbe Ham, Jesus, Herren vår

61. Ære, ære, ære til Gud Lam (2x)
For Han er underfull og verdig lov og pris.
Lammet på sin trone.
Og fram til Ham vil vi komme med vår sang.
For Lammets trone stå.

Konsentrere oss om Ham
og glemme helt oss selv for å tilbe Ham /x 2
Konsentrere oss om Ham
og glemme helt oss selv for å tilbe Jesus Krist
Tilbe Ham, Jesus, Herren vår

Lovsanger
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