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Intro/tema 
| C#m . G#m . | A . H . |   

Vers 1 
         C#m                          G#m* 
Vi er kommet for å prise deg 
              A                      H* 
Som er navnet over alle andre navn 
          C#m                      G#m* 
Vi vil synge ut med jubelrop 
        A                           H*       | C#m . . G#m* | A. . H* | 
Og vender våre hjerter helt mot deg 

Pre-chorus 1 
     F#m                      G#m  
Du sitter på din trone, høyt opphøyet Gud 
      A                                                         H 
Beseiret dødens makter. Alt er deg underlagt 

Refreng 
          C#m    G#m      A        H  
Du er konge,  Herre,   majestet 
        C#m     G#m       A       H 
Du regjerer     i     all   evighet 
        C#m      G#m        A       H 
  La   hele       verden    synge ut 
C#m       G#m   |  A  .  H  .  | 
Hvem        du       er 

Vers 2 
Bader i din frihet 
Vi danser, hopper, roper: Du er god  
Vi frykter ikke lenger 
Vi er dekket av din kjærlighet 

Pre-chorus 2  
Vi ser til dine løfter. De holder alltid fast 
Alle verdens stormer vil aldri rokke deg 

* = Akkorden er synkopert og blir spilt mellom 3. og 4. slag. 

Bro 
| F#m . . . | G#m . . . | A  .  .  .  | H . . . |  
(Ekstra takt på siste runde) 

Vi ser til deg Gud, og dine løfter 
Din trofasthet, det er det som trøster 
Din kjærlighet, den omslutter meg  
Når frykten rår, så viser du vei 
Hei! 

For du er konge, majestet, og herre i evighet 
Legger ned vårt liv, og ofrer alt fordi 
Du holder alltid fast 
Og støtter meg i alt 
Og det er du som fyller meg med glede 

Du troner høyt, du er høyt opphøyet 
Vant over døden og kjøpte meg fri 
Store ting gjør du hver dag 
Og større ting for mitt behag 

Gud er alt jeg trenger her i mitt liv 
Du gir meg min glede og kler meg på ny 
Du ga meg et løfte, jeg får leve helt fri 
Så jeg roper til deg, for å se deg på ny 
Kom nå til meg, jeg vil leve helt fri 


