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VERS 
D    E      F#m          A/C# 
Du er den som formet meg og skapte meg med hensikt 
 D     F#m                E 
Laget veien hvor jeg skulle få gå 
D       E        F#m   A/C# 
Jesus, du som vil berge meg fra mine feil og mangler 
             D        F#m                   E 
Være klippen som jeg kan bygge på 
 
 
REFRENG 
           Hm         D     A        E 
Du er Gud, med seieren i din mektige hånd 
           Hm       D      F#m        E/G#   A         
Du er Gud, med makt til å løse lenker og bånd 
 E         A/C#   D 
Du er her, du er her 
 Hm         E   (F#m   A  –  ved repetisjon av refreng) 
Jeg vil feste mine øyne kun på deg 
 
 
VERS 2 
Du er så mye større enn hvert et fjell jeg måtte møte 
Du, min styrke og håp for hver ny dag 
Jesus, du som vil bære gjennom hver en kamp og plage, 
Bringe seier når slaget synes tapt 
 
 
BRIDGE 
 F#m         D 
La meg se (la meg se) 
    E  C#m 
Mer og mer hvem du er 
 F#m           D 
Så jeg ser (så jeg ser) 
  E 
Så jeg ser hvem jeg er 
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VERS 
C    D      Em          G/H 
Du er den som formet meg og skapte meg med hensikt 
 C     Em                 D 
Laget veien hvor jeg skulle få gå 
C       D        Em    G/H 
Jesus, du som vil berge meg fra mine feil og mangler 
             C        Em                    D 
Være klippen som jeg kan bygge på 
 
 
REFRENG 
           Am         C     G        D 
Du er Gud, med seieren i din mektige hånd 
           Am       C      Em          D/F#   G         
Du er Gud, med makt til å løse lenker og bånd 
 D         G/H    C 
Du er her, du er her 
 Am         D   (Em   G – ved repetisjon av refreng) 
Jeg vil feste mine øyne kun på deg 
 
 
VERS 2 
Du er så mye større enn hvert et fjell jeg måtte møte 
Du, min styrke og håp for hver ny dag 
Jesus, du som vil bære gjennom hver en kamp og plage, 
Bringe seier når slaget synes tapt 
 
 
BRIDGE 
 Em         C 
La meg se (la meg se) 
    D  Hm 
Mer og mer hvem du er 
 Em             C 
Så jeg ser (så jeg ser) 
  D 
Så jeg ser hvem jeg er 
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