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DU ER LYS

Du som gir meg livet,
soloppgang og solnedgang

Til evighet den samme,
ingen kan slå din rang

Midt i sorg og smerte
er du godhet som består

Du varmer opp mitt hjerte,
gjør min høst om til vår

Jeg vil alltid være nær deg,
for du tar nattens mørke fra meg

Du er lys for meg
Du er liv for meg

Du er håp for meg
Jesus

Nåden som du skjenker
over meg hver dag og natt
Er mektig til å senke
hvert problem som jeg har

Jeg kan møte livet
med frimodighet og fred
For du bor i mitt indre,
alltid vil du gå med

Du er den som stråler
når alt omkring meg skumrer
Du er mitt lys, du er mitt lys

Du er den jeg velger
når hele verden skjelver
Du er min Gud, du er min Gud
Tekst og melodi: Torbjørn Simonnes, Tore Kulleseid
© 2018 Simonnes Music. All rights reserved.

JESUS DEN STRÅLENDE

Jesus i det høyeste
gikk fra herlighet til lidelse

Med hender spikret til et tre
ble Jesus ofret i vårt sted

Blodet strømmet fra hans sår
for å frelse oss fra synden vår

Fra graven flommet verdens lys
den tredje dag ved morgengry

Tilbe ham med lovsang
Jesus den strålende

Løft ditt hjerte til ham
Frelseren er her

Den oppstandne majestet
troner ubestridt i evighet
Det skapte roper ut hans navn
All eksistens er til for ham

Han er verdig all vår sang
Våre kroner kastes ned for ham
Og snart skal alle bøye kne
i møte med hans herlighet

Jesus den strålende
Jesus den verdige
Vi opphøyer ham

Vi løfter hendene
til kongers konge
Vi opphøyer ham
Tekst og melodi: Torbjørn Simonnes, Tore Kulleseid
© 2018 Simonnes Music. All rights reserved.





DU VARMER 
OPP MITT 
HJERTE, GJØR 
MIN HØST 
OM TIL VÅR



DU ALEINE 
feat. Anita Nymoen Gjerlaug

Det vakraste namnet på heile vår jord
er namnet til Jesus, vår herre og bror

I han har vi frelse og nåde så stor

Hyll, hyll, Jesus Guds son
Hyll, hyll, Kongen som kom

For verdig er han, verdig er han
Hyll Jesus for alltid

Den rikaste skatten eit hjarte kan få
er Jesus sitt himmelske rike å sjå

Hans trufaste kjærleik vil aldri forgå

Du aleine
Du aleine
Hjørnestein, redningsmann
Du aleine
Du aleine
Sigerherre til evig tid

Tekst og melodi: Torbjørn Simonnes
© 2018 Simonnes Music. All rights reserved.

Du er her ved din ånd
Rekker ut en mektig hånd
Her ved ditt tronested kan mirakler skje
Gud jeg vil se mer, for jeg tror og vet

I ditt nærvær vil du øse ut 
din godhet og din fred
I ditt nærvær får jeg se at det 
umulige kan skje
I ditt nærvær er jeg hjemme
I ditt nærvær får jeg smak av himmel

Her hos deg leges jeg
av at du får elske meg
Så kom og ta mitt liv, jeg er bare din
Du har mer for meg, Gud jeg søker deg

Transformer mitt hjerte 
mer og mer, mer og mer
Invader min tanke 
mer og mer, mer og mer

I DITT NÆRVÆR
Tekst og melodi: Torbjørn Simonnes, Tore Kulleseid
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EN MAKELØS PRESANG

Du berget meg
dagen jeg valgte deg

Tok meg i favn
tross alle mine fall

Og dette er min sang;
du og jeg er gjenforent

En makeløs presang
du gav meg, så ufortjent

Din nåde setter fri
fra død til evig liv

Du bærer meg til paradis

Du gav ditt liv
for å få kjøpt meg fri
Ditt blod for meg
sonte min synd mot deg

For en gave du har gitt meg,
for en godhet du har vist
Lenge før mitt hjerte slo, du
bar min synd, du gav ditt blod
Tekst og melodi: Torbjørn Simonnes, Tore Kulleseid
© 2018 Simonnes Music. All rights reserved.



Gud
Hver tone og hvert ord på denne platen 

er til deg. Du er alt for meg.

Ingvild
Du er min hverdagshelt og min elskede! 
Du har støttet meg hele veien, gått i tro 
sammen med meg og betalt en høy pris 

for å la meg få gjøre dette. 
Tusen takk Ingvild. 

Jeg kunne ikke gjort dette uten deg.

Joel, Mika og Rebekka Fri
Kjære barna mine! 

Dere har gitt meg så mye glede og støtte, 
uten å være klar over det selv! Tusen takk!

Tore
Tusen takk for jobben du har gjort. 

Din fremragende kreativitet og musikalitet, 
både i låtskriving og i produksjon, 

har gjort hver eneste låt på denne platen 
bedre enn jeg kunne forestille meg.

Mamma, pappa og søsken
Tusen takk for at dere har gitt meg en 

oppvekst preget av Jesus og musikkglede. 
Dere gjorde det lett for meg å velge Jesus. 

Tusen takk for at dere heier på meg, 
og for all støtte gjennom dette prosjektet.

Svigerfamilien
Tusen takk for all støtten og omtanken deres 
gjennom dette prosjektet.

IMI-familien og venner
Dere er uerstattelige! Tusen takk for 
at dere heier på meg og støtter meg!

Til alle mine rause givere
Mange har støttet dette prosjektet økonomisk. 
Dere er så mange at jeg ikke kan nevne alle 
ved navn. Men spesielt takk til: Kristin og Eivind, 
Johannes og Anna, Mamma og Pappa, 
Svein og Lena, Geir og Hanne Therese, 
Ingeborg og Trond Inge, Jan og Kirsti, 
Simon Andreas, Silje Marie og Sindre, 
Tommy og Tone, Inger.

Eivind
Tusen takk for alt du bidratt med i dette prosjektet, 
og da særlig design av cover og produksjon av 
videoer. Du har vært en viktig støttespiller for meg!

Til Halvor Hammersbøen
Ditt profetiske ord til meg, i juli 2013, ble en 
utløsende faktor for at jeg valgte å gi ut denne 
platen. Fortsett å bruke gaven din Halvor! 
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Jeg har virkelig gledet med til denne produksjonen fra Torbjørn. Jeg har kjent ham 
i mange år, og både som lovsangsleder og låtskriver har han vist at han har mye 
å bidra med. Han samarbeider her med de beste, og albumet oser av kvalitet. 
Det er fint å se at Torbjørns tydelige fokus på Jesus og Guds rikes verdier preger 
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Øistein Øvergaard, lovsangspastor i IMI-kirken og daglig leder for lovsang.no.
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