
Lov Herren min sjel 
2018 © IMI-kirken 
Tekst og melodi: Tore Kulleseid 
Original toneart: Eb 
4/4 78 BPM 
 
 
Intro:  
| Eb | Ebsus4 | Eb | Ebsus4 | 
 
Vers 1: 
Eb                 Ab/Eb 
I evighet til evighet, 
Cm                                  Bb  
Stor er hans nåde og trofasthet  
Eb/G                                Ab  
Hans godhet holder og varer ved  
Cm                                      Bb  
Han fortjener min oppmerksomhet 
 
Refreng 1: 
Eb                         Ab/Eb 
Lov Herren min sjel 
           Eb                                       Bb/Eb  
Tilbe Ham, som kommer med fred 
                    Eb/G                   Ab 
Han vil jeg prise livsdagen lang 
               Cm                       Bb            
Han fortjener all min lovsang  
 
Overgang til vers: | Eb | Ebsus4 |  
 
Vers 2: 
Hva kan jeg gi, hva kan jeg si?  
Min trellestand den er nå forbi  
Han har betalt all min skyld og skam   
Jeg må synge ut min takk til Ham!  
 
 
 

Refreng 2: 
Eb                         Ab 
Lov Herren min sjel 
         Cm                                         Bb  
Tilbe Ham, som kommer med fred 
                    Eb/G                  Ab 
Han vil jeg prise livsdagen lang 
                Cm                       Bb  
Han fortjener all min lovsang 
 
Overgang til vers: | Eb | Ebsus4 | x2 
 
Vers 3: 
Se himlens porter har åpnet seg 
Til himmelrik, det er banet vei  
En dag han kommer og jeg får se;   
Ansikt til ansikt all hans herlighet 
 
Refreng 2 
 
Refreng 3: 
Eb                         Ab/Eb 
Lov Herren min sjel 
          Eb                                        Bb/D 
Tilbe Ham, som kommer med fred 
        Bb      Eb/G                    Ab 
Han vil jeg prise livsdagen lang 
                Cm                      Bb            
Han fortjener all min lovsang 
 
Outro:  
| Eb | Ebsus4 | Eb | Ebsus4 | 

«Lov Herren min sjel» er utgitt fra IMI-kirken (2018) 
Husk å rapportere inn all offentlig bruk til TONO (www.tono.no) og CCLI (no.ccli.com) 
Mer info: www.imikirken.no 

«Lov Herren min sjel» er utgitt fra IMI-kirken (2018) 
Husk å rapportere inn all offentlig bruk til TONO (www.tono.no) og CCLI (no.ccli.com) 
Mer info: www.imikirken.no 



Lov Herren min sjel 
2018 © IMI-kirken 

Tekst og melodi: Tore Kulleseid 

Original toneart: Eb 

Toneart på blekke: D 

4/4 78 BPM 

 

 

Intro:  
| D | Dsus4 | D | Dsus4 | 
 
Vers 1: 
D                  G/D 
I evighet til evighet, 

Hm                                A  
Stor er hans nåde og trofasthet  

D/F#                               G  
Hans godhet holder og varer ved  

Hm                                     A  
Han fortjener min oppmerksomhet 

 

Refreng 1: 
D                          G/D 

Lov Herren min sjel 

           D                                         A/D  
Tilbe Ham, som kommer med fred 

                    D/F#                   G 

Han vil jeg prise livsdagen lang 

               Hm                       A            
Han fortjener all min lovsang  

 

Overgang til vers: | D | Dsus4 |  
 
Vers 2: 
Hva kan jeg gi, hva kan jeg si?  

Min trellestand den er nå forbi  

Han har betalt all min skyld og skam   

Jeg må synge ut min takk til Ham!  

 

 

Refreng 2: 
D                         G 

Lov Herren min sjel 

         Hm                                        A  
Tilbe Ham, som kommer med fred 

                    D/F#                  G 

Han vil jeg prise livsdagen lang 

                Hm                      A  
Han fortjener all min lovsang 

 

Overgang til vers: | D | Dsus4 | x2 
 
Vers 3: 
Se himlens porter har åpnet seg 

Til himmelrik, det er banet vei  

En dag han kommer og jeg får se;   

Ansikt til ansikt all hans herlighet 

 

Refreng 2 
 
Refreng 3: 
D                          G/D 

Lov Herren min sjel 

          D                                         A/C#  
Tilbe Ham, som kommer med fred 

        A         D/F#                  G 

Han vil jeg prise livsdagen lang 

                Hm                     A            
Han fortjener all min lovsang 

 

Outro:  
| D | Dsus4 | D | Dsus4 | 

«Lov Herren min sjel» er utgitt fra IMI-kirken (2018) 

Husk å rapportere inn all offentlig bruk til TONO (www.tono.no) og CCLI (no.ccli.com) 

Mer info: www.imikirken.no 

«Lov Herren min sjel» er utgitt fra IMI-kirken (2018) 

Husk å rapportere inn all offentlig bruk til TONO (www.tono.no) og CCLI (no.ccli.com) 

Mer info: www.imikirken.no 



Lov Herren min sjel 
2018 © IMI-kirken 

Tekst og melodi: Tore Kulleseid 

Original toneart: Eb 

Toneart på blekke: D 

4/4 78 BPM 

 

NB: Denne versjonen er enklere enn innspillingensversjonen som er den originale. 
Det anbefaler å spille den originale for å variere mer i akkorder gjennom sangen. 
 

 

Intro:  
| D | Dsus4 | D | Dsus4 | 

 
 
Vers 1: 
D                  G 
I evighet til evighet, 

Hm                                  A  
Stor er hans nåde og trofasthet  

D/F#                                 G  
Hans godhet holder og varer ved  

Hm                                     A  
Han fortjener min oppmerksomhet 

 
 
Refreng: 
D                          G 

Lov Herren min sjel 

         Hm                                        A  
Tilbe Ham, som kommer med fred 

                    D/F#                  G 

Han vil jeg prise livsdagen lang 

                Hm                      A  
Han fortjener all min lovsang 

 
 
 
 
 
 

Vers 2: 
Hva kan jeg gi, hva kan jeg si?  

Min trellestand den er nå forbi  

Han har betalt all min skyld og skam   

Jeg må synge ut min takk til Ham!  

 

Overgang til vers: 
| D | Dsus4 | D | Dsus4 | 

 
Vers 3: 
Se himlens porter har åpnet seg 

Til himmelrik, det er banet vei  

En dag han kommer og jeg får se;   

Ansikt til ansikt all hans herlighet 

 

Outro:  
| D | Dsus4 | D | Dsus4 | 

«Lov Herren min sjel» er utgitt fra IMI-kirken (2018) 

Husk å rapportere inn all offentlig bruk til TONO (www.tono.no) og CCLI (no.ccli.com) 

Mer info: www.imikirken.no 


