
 
DU ER LYS: 
2018 © Simonnes Music 
Tekst og melodi: Torbjørn Simonnes 
og Tore Kulleseid 
Original toneart: B 
BPM: 65 
 
Intro: E – G#m – F# 
 
Vers 1: 
E      
Du som gir meg livet,  
          G#m                      F# 
soloppgang og solnedgang 
     E                
Til evighet den samme, 
           G#m          F# 
ingen kan slå din rang 
 
E          
Midt i sorg og smerte  
          G#m                F# 
er du godhet som består 
      E      
Du varmer opp mitt hjerte, 
              G#m           F# 
gjør min høst om til vår  
 
Pre-ref.: 
E                            F#         B/D# 
Jeg vil alltid være nær deg, 
E                                   B/D#  F# 
for du tar nattens mørke fra meg 
 
Refreng: 
         E 
Du er lys for meg 
         G#m     F# 
Du er liv for meg 
          E          
Du er håp for meg 
G#m   F# 
Jesus 
 

Vers 2: 
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 
 
Bro: 
E         B    
Du er den som stråler 
F#         G#m           
når alt omkring meg skumrer 
E              B     F#          B/D# 
Du er mitt lys, du er mitt lys 
 
E        B 
Du er den jeg velger 
F#          G#m 
når hele verden skjelver 
E              B                    
Du er min Gud,  
F#                  B/D#   (E) 
du er min Gud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Du er lys» er utgitt av Torbjørn Simonnes (2018) 
Husk å rapportere inn all offentlig bruk til TONO (www.tono.no) og CCLI (no.ccli.com) 



DU ER LYS: 
2018 © Simonnes Music 
Tekst og melodi: Torbjørn Simonnes 
og Tore Kulleseid 
Alternativ toneart: G (Original toneart: B) 
BPM: 65 
 
Intro: C – Em - D 
 
Vers 1: 
C      
Du som gir meg livet,  
          Em                      D 
soloppgang og solnedgang 
     C                
Til evighet den samme, 
           Em            D 
ingen kan slå din rang 
 
C          
Midt i sorg og smerte  
          Em                   D 
er du godhet som består 
      C      
Du varmer opp mitt hjerte, 
              Em             D 
gjør min høst om til vår  
 
Pre-ref.: 
C                            D           G/B 
Jeg vil alltid være nær deg, 
     C                               G/B    D 
for du tar nattens mørke fra meg 
 
Refreng: 
         C 
Du er lys for meg 
         Em     D 
Du er liv for meg 
          C          
Du er håp for meg 
Em   D 
Jesus 
 
 

Vers 2: 
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 
 
Bro: 
C         G    
Du er den som stråler 
D         Em          
når alt omkring meg skumrer 
C              G     D           G/B 
Du er mitt lys, du er mitt lys 
 
C        G 
Du er den jeg velger 
D            Em 
når hele verden skjelver 
C              G                    
Du er min Gud,  
D              G/B   (C) 
du er min Gud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Du er lys» er utgitt av Torbjørn Simonnes (2018) 
Husk å rapportere inn all offentlig bruk til TONO (www.tono.no) og CCLI (no.ccli.com) 


