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LIVE-opptak fra Impuls 2011, IMI Kirken

Produsent: Jeremy Edwardson
Produsent assistenter: Jonathan Berlin og Andrew Jackson

Vokalister: Thomas Wilhelmsen (2, 3, 10), Christian Hesselberg (1, 8), Linn Nessa (7, 9), Trond Westby (5), 
Kristin Horne (6), Andrea Lunde (4), Cecilie Østerhus Salthe, Silje Marie Hebnes, Jonathan Berlin, Katie Torwalt
Trommer og perkusjon: Morten Bjørkhaug
Bassgitar: Sveinung Fjermestad (1, 3, 4, 5 og 7), Alexander Mossin (2, 6, 8, 9 og 10)
Tangenter: Eivind Thoreid Torgersen
Elektriske gitarer: Tore Kulleseid, Mathias Tjomsland (1, 3, 4, 5 og 7), 
Ole Jørgen Reindal (2, 6, 8, 9 og 10)
Kassegitarer: Tore Kulleseid
Saksofon: Lars Wigen Hjorth
Programmering og tangenter: Jonathan Berlin
Strykere: Anton Patzner og Lewis Patzner
Tilleggsopptak: Jonathan Berlin, Christian Hesselberg, Kjetil Fosse, 
Tore Kulleseid, Anton Patzner og Lewis Patzner

Miksing: Ainslie Grosser
Mastering: Troy Glessner, Spectre Studio
Trykk: Dicentia
Live teknikere: Magnar Gundersen Gardum, Tolleiv Ree, 
Truls Skjæveland, Steffen Stangeland, Ole Martin Enoksen, 
Øystein Ree, Eivind Horne, Kjetil Fosse
Coverdesign: Vegard Vatne Nilsen, Tore Kulleseid, Eivind Horne
Fotograf: Vegard Vatne Nilsen
Videoprodusent: Eivind Horne

Takk til (tilfeldig rekkefølge): Egil Elling Ellingsen, Martin Cave, Fam. Rasmussen, Øistein Øvergaard, 
Nils Østerhus Salthe, alle som var med i postproduksjonskoret, Hanne Grønnerud, Eli Anne Fossdal, alle 
i IMI Kirkens stab og styre, Impuls stab og styre, alle de fantastiske deltakerne og medarbeiderne på Impuls, 
alle musikerne tilknyttet Impuls og IMI Kirken, våre familier, Ole S. Fjermestad, Anders Egeland, alle som har 
bedt for oss, Jon Sakarias Liknes, Signe og Johannes Haugstad, Kathrine og Jeffrey Kunde og Martin Rosenhoff.

Hederstakk: Kjetil Fosse (som praktisk talt gjorde alt dette mulig), Bianca Maczey (matmor),
Ole Jørgen Reindal (som kompensasjon for forrige utgivelse)

Prosjektleder: Thomas Wilhelmsen
Ansvarlig utgiver: Impuls v/daglig leder Halvor Lindal

I januar og februar 2011 ble Impuls sin vinterkonferanse arrangert for tolvte gang. Ca. 3000 mennesker samlet 
seg for å ta del i en konferanse som ikke handlet om privat selvrealisering, men om en Gud og en historie som 
er større enn oss selv. Vi synes at dette albumet har fanget lyden og energien fra denne helgen – atmosfæren av 
unge mennesker som er villige til å gi avkall på egen gevinst, for at andre skal oppleve praktisk kjærlighet fra et 
folk som selv ble elsket først.

Dette er noen av øyeblikkene vi skapte sammen. Måtte de inspirere og oppmuntre 
til etterfølgelse og heder av han som fortjener det fremfor noen andre – Jesus.

Thomas Wilhelmsen
CD-prosjektleder







U T B R Y T E R



S Y N G  D E T  U T
Jesus, det evige navn
Som ingen utslette kan
Et lys som skinner i verdens mørke

Alene det gav oss liv
Brøt lenker og satt oss fri
Til Ham vi vender vår takk tilbake

Syng det ut, syng det ut igjen
Jesus alene er redningen  
Syng det ut, syng det ut min sjel
Pris navnet Jesus i all evighet  

En dag skal vi bøye kne
Ansikt til ansikt få se
Himmelens Konge i makt og ære

Og foran tronen med sang
Vil vi opphøye hans navn
Det navn som var og som alltid vil være

Løft navnet Jesus opp
Høyt over alle andre
La det runge ut
Til alle verdens kanter
Og når alt tar slutt
Vil sangen fortsatt stige
I all evighet
Skal navnet Jesus lyde
T/M: Christian Hesselberg, David André Østby
© 2011 adm. Impuls/IMI kirken



H I M M E L H Ø Y TU T B R Y T E R
Kom og se den herlighet
Som ved gudesønn kom ned
En ubeseiret majestet

Smak og kjenn at Han er god
Ta del i overflod
Bli oversvømt av kjærlighet

Himmelhøyt
Han elsker oss himmelhøyt
Himmelhøyt
Han elsker oss himmelhøyt

Kom og se den herlighet
Guds nåde som kom ned
Et underverk som varer ved

Lev og kjenn at Han er god
Ta del i overflod
Bli oversvømt av kjærlighet

Så hinsides all begrensning
Så praktfull og endeløs
En uovertruffen sannhet
Guds rike er kommet nær

Det som jeg før så som min vinning
Det akter jeg nå som et tap

For de ting som jeg en gang levde
De har jeg nå tilsidesatt

Jeg er en utbryter, merket av nåde
Levende for mer enn meg selv

Der urettferdigheten rammer
Hvor gråt og knuste liv blir glemt                                

La mine ord og mine hender
Gjenspeile Kristi eget liv

Jeg er en utbryter, merket av nåde
Levende for mer enn meg selv

Det jeg har mottatt i tomhendte hender
Gir jeg nå videre igjen

Jeg bryter ut, jeg bryter ut

T: Tore Kulleseid, Nils Østerhus Salthe M: Tore Kulleseid
© 2011 adm. Impuls/IMI kirken

T: Thomas Wilhelmsen M: Thomas Wilhelmsen, Tore Kulleseid 
© 2011 adm. Impuls/IMI kirken



N Å D E N 
S E I R E T
Vi ble gjort rettferdig, mens du ble stilt til skam
Tilsølt av våre synder, og forlatt
Aldri vil vi glemme nåden som du gir
Selv om våre hoder ikke begriper alt

Død, hvor er din brodd?
Død, hvor er din seier?

Nåden seiret, uangripelig så bærer den mitt liv
Overdådig og hellig
Jeg er invitert, håp er kommet ned

Dette var din vilje ofret på et kors
Men hatet måtte vike når du stod opp
Vi er nå blitt tildelt ny identitet
Ikke lenger står vi uten et himmelhåp

Død, hvor er din brodd?
Død, hvor er din seier?
Kristus har stått opp
Livet kan feires
T/M: Trond Westby
© 2011 adm. Impuls/IMI kirken

A L D R I  G Å R
D U  F R A  M E G
Tidene skifter, du er konstant

Selv når det stormer, er du som fjell
Tilværelsen hviler trygt i din hånd

Du har kontroll
Du kjenner mitt indre

Du vet hvem jeg er
Du vet hvem jeg er

Stykke for stykke, ledes jeg fram
Ser ikke fullbrakt, men har fått glimt

Av noe større, bedre enn det jeg kjenner til
Kom med ditt rike, la din vilje skje

Jeg tror at dine løfter står fast
Jeg tror at du har kommet nær

Jeg tror at du vil være med meg her
Hos deg søker jeg ly

Mektig Gud og majestet, i evighet
Dine løfter vil stå fast, de fører meg hjem

For selv når tvilen rår,
Er du den samme Gud

Aldri går du fra meg

Dagen skal komme, når jeg får se deg
Strålende, prektig, mektig og god

Endelig hjemme skal jeg få se at du var med
I bølgedaler, ja, på hvert et sted

Aldri går du fra meg, aldri går du fra meg
T/M: Tore Kulleseid

© 2011 adm. Impuls/IMI kirken



D U  E R  D E N
Herre, din pust gir liv til meg

Herre, din stemme kaller meg
Tett inntil deg som kjenner livets jag

Du bevarer meg

Herre, ditt ord veileder meg
Herre, din hånd støtter meg

Til å stå fast på løfter som du gir
Du forsørger meg

Du er den som bærer livet
For hvert skritt jeg tar

Du er den som håpet bærer
Håpet gjennom alt

Du er den som ved min side
Alltid trofast går

Du er den som til meg sier
Rett ditt blikk mot meg
Rett ditt blikk mot meg

T/M: Kristin Horne 
© 2011 adm. Impuls/IMI kirken

V Å R  F A R
Når vi finner oss
Løpende mot egen prestasjon
Og løgnen binder våre liv
Er din nåde nok
Og sannheten den driver løgnen ut
For bare du kan sette fri

Vår Far i himmelen
Du lar oss komme inn
I dine hender finnes det 
Hvile for ditt barn

Selv når alt er svart 
Og veien som vi går er tåkelagt
Og frykten rammer våre liv
Er du kjærlighet 
Og kjærligheten driver frykten ut
Du er lyset som tvinger mørket bort
T/M: Trond Westby
© 2011 adm. Impuls/IMI kirken



I ’ L L  R E M E M B E R  Y O U
I’ll remember the way You chose to come 
And restore what was lost
Never will I
Forget the way the Son 
Gave up His life so I might live

At the cross my chains were broken
This is love beyond compare

Lord, You opened up my eyes
I was dead, but now I’m alive
This heart is captivated 
By the way You love
Now I’m driven by Your grace
Never failing, it never rests
At the foot of the cross
I’ll remember You

So I turn back to honor where I first 
Came to know the face of love
This is where I 
Leave my sorrows in return 
For what truly wasn’t mine
T/M:Thomas Wilhelmsen
© 2011 adm. Impuls/IMI kirken

O V E R  A L T  O G  A L L E
Himmelen med alle stjerner

Jorden, universet er alt skapt av deg, Herre
Du står over alt og alle

Hver en dag, ja, alle tider
Er i dine hender, du er Herrenes Herre

Du står over alt og alle

Tenk det utrolige
At Gud den allmektige

Ofret sin egen sønn
Slik at vi kan komme helt fram til Ham

For en Gud vi har, en fantastisk Far
For en nåde gitt oss, vi får kalles barn

Et evig vennskap har vi med
Gud den allmektige

Over hver en makt og myndighet
Står du og troner, du regjerende Herre

Du står over alt og alle

Hver en dag, ja, alle tider
Er i dine hender, du er Herrenes Herre

Du står over alt og alle

For en kjærlighet du har kommet med
Da du sendte Jesus for å dø i vårt sted

T/M: Christian Hesselberg
© 2003 adm. Impuls/IMI kirken



S Å  D Y P  E N 
K J Æ R L I G H E T

Jeg har en Far, en Far ulik alle andre
En som kjente meg før dagen jeg ble til

Han ser til meg, om mitt liv er fylt av glede
Eller om jeg strever for å helt forstå

Så dyp en kjærlighet
En Fars hengivenhet, utstilt på et kors

Så gjennomtrengende
Og livsforvandlende, din omsorg er for meg

Du er min Far og jeg er ditt barn

Jeg kommer med mine nederlag og seire
Med mitt jag for selvbehag i dette liv
Jeg legger ned alt jeg er i dine hender

Her vet jeg at du vil være god mot meg

Gud jeg faller ned, Gud jeg faller ned
I dine armer

T/M: Thomas Wilhelmsen
© 2007 adm. Impuls/IMI kirken
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L I V E

1. Syng det ut
2. Utbryter

3. Himmelhøyt
4. Aldri går du fra meg

5. Nåden seiret
6. Du er den

7. Vår Far
8. Over alt og alle

9. I’ll remember You
10. Så dyp en kjærlighet

S TAVANG ER


