
14 

 

La ditt regn falle ned            T.Berg/J.Bjelland/T.Bjorland 
       
Vers1:       
Ebm    Gb 
Du er vår Gud, vi er ditt folk 
Ebm        Gb 
Den sanne Gud, vi er din kirke 
Abm             Bbm 
Vi lengter, tørster etter mer 
Abm    Bbm 
Vi lengter tørster etter mer 
Ebm      Gb 
Så Hellig Ånd, fyll oss på ny 
Ebm          Gbm 
For uten deg er alt umulig 
Abm    Bbm 
Vi lengter, tørster etter mer 
Abm    Bbm 
Vi lengter tørster etter mer  
 
Ref: 
   Gb  Db         Ebm         Cb 
La ditt regn falle ned over oss, over oss 
  Db/F         Abm       Ebm    Cb 
La ditt regn falle ned over oss, over oss 
 
Vers2: 
 
Kom med din ild, gi oss din kraft 
For du troner i all evighet 
Derfor roper vi det ut, oversvøm oss med deg, Gud 
 
C-del: 
Ebm      Gb       Abm 
La det blir mer enn en sang, mer enn tanken om deg, Gud 
    Cb 
La meg kjenne mer av deg 
Ebm    Gb         Abm 
For du er mer enn en idé, du er Herren over alt 
      Cb 
Kom og møt meg om du er 
      
       
© 2007 T.Berg/J.Bjelland/T.Bjorland Adm. Impuls/Saron Bryne 



14 

 

La ditt regn falle ned            T.Berg/J.Bjelland/T.Bjorland 
Capo 2       
Vers1:       
C#m     E 
Du er vår Gud, vi er ditt folk 
C#m        E 
Den sanne Gud, vi er din kirke 
F#m             G#m 
Vi lengter, tørster etter mer 
F#m    G#m 
Vi lengter tørster etter mer 
C#m        E 
Så Hellig Ånd, fyll oss på ny 
C#m            E 
For uten deg er alt umulig 
F#m    G#m 
Vi lengter, tørster etter mer 
F#m    G#m 
Vi lengter tørster etter mer  
 
Ref: 
     E   H         C#m           A 
La ditt regn falle ned over oss, over oss 
    H/Eb        F#m    C#m              A 
La ditt regn falle ned over oss, over oss 
 
Vers2: 
 
Kom med din ild, gi oss din kraft 
For du troner i all evighet 
Derfor roper vi det ut, oversvøm oss med deg, Gud 
 
C-del: 
C#m       E       F#m 
La det blir mer enn en sang, mer enn tanken om deg, Gud 
     A 
La meg kjenne mer av deg 
C#m    E         F#m 
For du er mer enn en idé, du er Herren over alt 
       A 
Kom og møt meg om du er 
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