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  TEKST     KOREOGRAFI   

Intro     Stå   med   siden   �l.   

Vers   1   Har   du   tænkt   på,   hvor   stort   det   er,   Peg   på   �ndingen   og   tag   hånden   ud.   

  at   Gud   hører   os,   når   vi   be’r?   Tag   hånden   op   �l   øret.   

  Lige   meget   hvad   end   der   sker,   Tag   hånden   ud.   

  ly�er   vores   Far!   Tag   hånden   op   �l   øret.   

vers   2   Vi   må   be’,   at   Guds   vilje   sker,   Tag   hånden   ud.   

  at   hans   rige   må   komme   nær.   Tag   hånden   ind   på   brystet.   

  Han   er   hos   os   nu   og   hér.   

Gud   er   vores   Far!  

Tag   hånden   ud   og   op   på   Far.   

Præ-   
omkvæd   

Fadervor   hjælper   mig,   hvor   end   jeg   går.   Gå,   mens   du   stadig   står   med   siden   �l   og   så   ret   dig   
lige   frem.   

Omkvæd   Jesus   lærte   os   at   be’   den,   Tag   H   fod   skråt   frem,   V   fod   frem,   så   den   krydser   
den   højre,   H   fod   lige   �lbage,   V   fod   lige   �lbage.   

  den   kan   brug’s   igen   og   igen.   Tag   H   fod   skråt   frem,   V   fod   frem   så   den   krydser   
den   højre,   H   fod   lige   �lbage,   V   fod   lige   �lbage.   

  Det’   en   vig�g   bøn   �l   livet,   Gå   frem   mod   V   og   tag   V   hånd   frem.   Gå   �lbage   og   
tag   hånden   på   brystet.   

  som   han   har   givet.   Fadervor   hjælper,   

hvor   end   jeg   går.   

Gå   frem   mod   H   og   tag   H   hånd   frem.   Gå   �lbage   og   
tag   hånden   på   brystet.   

  Lige   meget   hvorhen   vi   tar’,   

  

Tag   H   fod   skråt   frem,   V   fod   frem   så   den   krydser   
den   højre,   H   fod   lige   �lbage,   V   fod   lige   �lbage.   
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  så   ka’   vi   al�d   be’   �l   vor’s   Far.   Tag   H   fod   skråt   frem,   V   fod   frem,   så   den   krydser   
den   højre,   H   fod   lige   �lbage,   V   fod   lige   �lbage.   

  Det’   en   kæmpe   gave,   vi   får     

  

Gå   frem   mod   H   og   tag   H   hånd   frem,   Gå   �lbage   og   
tag   hånden   på   brystet.   

  i   Fadervor.   Fadervor   hjælper,   hvor   end   
jeg   går..   

Gå   frem   mod   V   og   tag   V   hånd   frem.   Gå   �lbage   og   
tag   hånden   på   brystet.   

Vers   3   Gud,   han   synes,   at   du   er   skøn.   Stå   med   siden   �l.   Peg   ud.   

  Han   bli’r   glad,   når   vi   ber’   den   bøn,   Peg   rundt   om   din   mund   og   lav   et   smil   med   din   
finger.   

  og   han   �lgir’   vores   synd.   Tag   hånden   ud.   

  Sår’n   er   vores   Far!   Peg   op.   

præ-   
omkvæd   

Se   ovenfor.   Se   ovenfor.   

Omkvæd   Se   ovenfor.   Se   ovenfor.   

Rap   Vi   må   be’   �l   Far   i   Himlen,   
ham,   som   styrer   stjernevrimlen.   

Læn   dig   �lbage   og   lav   stjerner   med   hænderne.   

  Han   går   med   på   vej’n,   
båd’   i   sol   og   i   regn.   

Gå   på   stedet.   

  Og   når   vi   be’r,   så   vil   vi   få,   H   hånd   ud,   V   hånd   ud,   begge   hænder   op   på   
ansigtet.   

  men   ik’   al�d   det,   vi   håber   på.   Ryst   på   hovedet,   mens   hænderne   er   i   ansigtet.   

  For   Gud   er   den,   der   ly�er,   når   Peg   med   begge   hænder   op.     

  vi   be’r   Fadervor.   Fold   hænderne   foran   brystet.   

  Gud   er   hellig,   Gud   er   god.   

Han   gi’r   nåde   i   overflod.   

Stå   med   siden,   og   bøj   i   knæene   

  Respekten   og   al   magten   Drej,   så   du   står   lige   med   spredte   ben.   

  �lhør’   ham,   som   holder   takten.   Bøj   dig   frem   og   �lbage.   
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  Og   når   vi   tror,   ta’r   han   os   med,   
så   bor   vi   hos   ham   i   evighed.   

Tag   hænderne   ind   mod   kroppen.   

  Så   Gud   er   den,   vi   takker,   når   Peg   på   i   lu�en.   

  vi   be’r   Fadervor.   Fold   hænderne   foran   kroppen.   

Omkvæd   Se   ovenfor.   Se   ovenfor.   


