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 1. Gud Er 
 Tekst og melodi: Benjamin Hougaard 

 TEKST  KOREOGRAFI 

 Intro  Instrumentalmusik -  4 slag  Gå fra side �l side - klap oppe på de 4 slag. 

 Vers 1  Gud er  Peg op med V  - Peg op med H. 

 hele universets skaber.  Form en bue over hovedet fra midten og ud. 

 Gud er  Peg op med V  - Peg op med H. 

 den, som skabte alt på jord.  Form en rund jordklode med hænderne. 

 Gud er  Peg op med V  - Peg op med H. 

 den, som gi’r os sine gaver  Ræk hænderne frem. 

 og gør, at al�ng gror.  Vis med fingrene noget, der vokser nedefra og 
 op. 

 vers 2  Gud er  Peg op med V  - Peg op med H. 

 vores stærke far i Himlen.  Vis stærke muskler med armene ud �l hver sin 
 side. 

 Gud er  Peg op med V  - Peg op med H. 

 den, som hører når vi be’r.  Fold hænderne foran ansigtet. 

 Gud er  Peg op med V  - Peg op med H. 

 den, som kender os i vrimlen  Form kikkert foran øjnene og bevæg hovedet fra 
 side �l side. 

 og elsker den, han ser.  Stop op og peg glad ud med begge hænder. 

 Omkvæd 1  Gud, du er større, end vi kan forstå,  Lav “eksplosion” med hænder ud/op. 

 og sammenlignet med dig er vi 
 bi�esmå. 

 Stræk H arm op og kig op på den. 
 Før H hånd rykvis ned på bi�esmå. 

 Vi ka’ forundres og mangle svar,  Ræk V hånd frem - ræk H hånd frem. 

 men vi ved, at vi må kalde dig far.  Peg op med strakte arme. 

 Mellem 1  Gud du er! 
 Gud du er! 

 Bevæg overkroppen fra side �l side. 
 Bevæg overkroppen fra side �l side. 
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 Vers 3  Du er -  Peg ud med V  - Peg ud med H. 

 du er formet i hans billed'.  Rul hænderne rundt om hinanden - hold dem op 
 som spejl med håndfladerne ind mod ansigtet. 

 Du er -  Peg ud med V  - Peg ud med H. 

 og han elsker, du er dig.  Lø� V arm som supermand og hold H hånd i siden 
 - nik med hovedet imens. 

 Du er    Peg ud med V  - Peg ud med H. 

 den, som Gud al�d har villet.  Form hjerte med hænderne og “pump” fremad. 

 Han kalder: 
 ”Kom �l mig”! 

 Lav “Kom her”-hænder 3 gange på 
 “Kom �l mig”. 

 Omkvæd 2  Gud, du er større, end vi kan forstå,  Som i Omkvæd 1. 

 og sammenlignet med dig er vi 
 bi�esmå. 

 Som i Omkvæd 1. 

 Vi ka’ forundres og mangle svar,  Som i Omkvæd 1. 

 men vi ved, at vi må kalde dig far.  Som i Omkvæd 1. 

 Mellem 2  Gud du er 
 (du er ubegrib’lig)! 
 Gud du er! 

 Lav “eksplosion” med hænderne fra hovedet og 
 ud/op. 

 Gud du er 
 (fantas�sk forunderlig)! 
 Gud du er! 

 “Kast med konfe�” med V og så H hånd. 

 Omkvæd 3  Gud, du er større, end vi kan forstå,  Som i Omkvæd 1. 

 og sammenlignet med dig er vi 
 bi�esmå. 

 Som i Omkvæd 1. 

 Vi ka’ forundres og mangle svar,  Som i Omkvæd 1. 

 men vi ved, at vi må kalde dig far.  Som i Omkvæd 1. 

 Mellem 3  Gud du er  (du er ubegrib’lig)! 
 Gud du er! 

 Som i Mellem 2. 

 Gud du er  (fantas�sk forunderlig)! 
 Gud du er! 

 Som i Mellem 2. 

 Gud du er  (trofast og kærlig)! 
 Gud du er! 

 Som i Mellem 2. 

 Gud du er  (helt uundværlig)! 
 Gud du er! 

 Som i Mellem 2. 
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 Gud du er!  Bliv stående med armene oppe. 
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