
CD:   FADERVOR   
10.   Amen,   dét   står   fast   
Amen   
Tekst   og   melodi:   Elisabeth   Holdensen   

  

  Amen,   det   står   fast      1   

  TEKST   KOREOGRAFI     

Intro     Svaj   fra   side   �l   side.   

Vers   1   Vi   har   fået   en   bøn,   Peg   ind   med   tomler   på   Vi   –   fold   hænder   på   
bøn.   

  vi   al�d   kan   bede.   Lav   uendelighedstegn   (liggende   8-taller)   i   
lu�en   med   foldede   hænder.   

  Den   står   i   Bibelen,   Vis   en   bog   med   begge   hænder   samlet   fra   H   
side   �l   V   side.   

  vi   skal   ikke   lede.   Skyg   over   øjnene   med   hånd   –   sving   fra   H   �l   V.   

  Gud,   han   er   vores   Far   H   peg   op   på   Gud   –   V   peg   op   på   Far.     

  og   skaber   og   herre.   Sænk   H   hånd   -   sænk   V   hånd.   

  Gud   kan   give   os   svar   Hænderne   bag   ørerne.   

  og   lære   os   mere.   Tegn   cirkler   i   lu�en   ud   for   �ndinger.   

Præ-   
omkvæd   

Og   når   vi   er   færdig’   med   at   bede,   kan   vi   si’   
de�e   ord,   som   viser   os,     

Fold   hænderne   i   lu�en   –   åben   på   ”bede”.   
Lav   et   stort   mellemrum   mellem   hænderne   i   
lu�en.   

  at   bønnen   har   værdi.   Kør   hænderne   nedefra   og   op.   

Omkvæd   Vi   siger:   ”Amen!”   Drej   mod   V   -   vi�   arme   i   takt   fra   side   �l   side.   

  Dét   står    fast ,     
dét   er    sikkert !   

Læg   H   knytnæve   ovenpå   V   håndflade.   
Lav   tomler   op.   

  Vi   siger:   ”Amen!”   Drej   mod   H   -   vi�   armene   i   takt   fra   side   �l   side.  

  For   vi   tror   på,   hvem   han   er.  Saml   hænderne   på   brystet   og   nik.   x   3   

  Vi   siger:   ”Amen!”   Drej   mod   V,   så   I   står   med   siden   �l   -   vi�   
armene   i   takt   fra   side   �l   side.   

  Dét   står   fast,     
dét   er   sikkert!   

Læg   H   knytnæve   ovenpå   V   håndflade.   
Lav   tomler   op.   
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  Vi   siger:   ”Amen!”   Drej   mod   H   -   vi�   armene   i   takt   fra   side   �l   side.  

  For   vi   tror   på,   hvad   han   kan.   Saml   hænder   på   brystet   og   nik.   x   3   

Mellem-   
spil   

  Svaj   fra   side   �l   side.   

Vers   2   Gud    er   Jesus   og    søn ,    Peg   op   med   H   hånd   –   peg   op   med   V   hånd.   

  konge   og   bror.   Lav   ”konge-bånd”   fra   H   skulder   �l   V   ho�e.   

  Gud ,   han   gav   os   den    bøn   Ræk   foldede   hænder   frem   

  �l   alle   på   jord.   Form   jordklode   i   lu�en.   

  Gud    er   Ånden,   som    hør’   H   hånd   svinger   foran   ansigtet   op,   V   hånd   
svinger   foran   ansigtet   og   “laver   en   ildtunge”   
oppe   over   hovedet.   

  og   giver    idéer .   Tegn   cirkler   ved   �ndinger.   

  Gud    er   Ånden,   som    rør’   H   hånd   svinger   foran   ansigtet   op,   V   hånd   
svinger   foran   ansigtet   og   “laver   en   ildtunge”   
oppe   over   hovedet.   

  og   gi’r   mod   �l   mere.   Knyt   hænderne   og   vis   muskler,   mens   I   står   
med   siden   �l.   

Præ-   
omkvæd   

Se   ovenfor.   Se   ovenfor.   

Omkvæd   Se   ovenfor.   Se   ovenfor.   

Bro   Amen.   
Amen.   

Drej   mod   V–   lø�   hænderne   nedefra   og   op-   
vi�   med   armene,   stå   med   siden   �l.   
Drej   mod   H–   lø�   hænderne   nedefra   og   op   -   
vi�   med   armene,   stå   med   siden   �l.     

Omkvæd   Se   ovenfor.   Se   ovenfor.   


