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  TEKST   KOREOGRAFI   

Intro       

Omkvæd   Far,   du   troner   i   himlene     Peg   op   -   boks   op   i   lu�en   -   peg   op   med   H   hånd.   

  som   konge   og   Gud.   Peg   også   op   med   V   hånd   -   hold   oppe.   

  Der   er   ingen,   som   er   større   end   dig!    Før   begge   hænder   ned   ud   �l   hver   sin   side.   

  Uanset   hvad   der   sker,     H   hånd   frem   med   håndfladen   op.   
V   hånd   frem   med   håndfladen   op.   

  så   dør   mit   håb   aldrig   ud,   Før   hænder   i   en   bue   ud   �l   hver   sin   side.   

  for   jeg   ved   -   åh,   åh,   åh,   Lav   “zig-zag”-hænder   opad   i   hver   sin   side.   

  at   den   stærkeste   er   her   hos   mig!     Lav   “stærk   arm”   med   H   og   dere�er   V   -   saml   
hænder   krydset   over   brystet.   

Vers   1   Du   gav   liv   �l   hver   eneste   stjerne,     Lav   “stjerner”   med   en   V   hånd   i   en   bue   fra   H   �l   V.   

  spændte   himlen   ud   og   viste   din   
magt.     

Lav   en   bue   med   H   hånd   fra   V   �l   H.   

  Jeg   ka’   slet   ik’   få   det   ind   i   min   
hjerne,   

Peg   på   �ndinger,   mens   du   ryster   på   hovedet   i   takt   
�l   musikken.   

  at   du   skabte   alt   med   ord,   som   blev   
sagt.   

Før   ski�evis   H   og   V   hånd   fra   munden   og   ud   i   
lu�en.   

  Du   er   skaber-konge,   evig,   hellig   Gud.  Før   H   hånd   nedefra   og   op   i   hovedhøjde.   
Før   V   hånd   nedefra   og   op   i   hovedhøjde.   
Lø�   begge   hænder   op   i   strakt   arm.   

Omkvæd   Som   ovenfor.   Som   ovenfor.   

Mellemspil     Klap   i   takt.   

Vers   2   Du   er   STÆRK   og   
  VILDT   SEJ!   

Vis   muskler.   
Klap   på   brystet.   

  Du’   for   mæg�g   �l,   at   jeg   kan   
forklar’.   
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  Du   er   STOR!   
Jeg   kan   ik’   forstå   dig,   

Lav   et   “kapow”   med   hænderne   foran   brystet   
indefra   og   ud   �l   siden.   

  men   alligevel   så   er   du   min   Far!   Læg   hænderne   krydset   på   brystet.   

  Du   er   skaber-konge,   evig,   hellig   Gud.  Før   H   hånd   nedefra   og   op   i   hovedhøjde.   
Før   V   hånd   nedefra   og   op   i   hovedhøjde.   
Lø�   begge   hænder   op   i   strakt   arm.   

Omkvæd   Som   ovenfor.   Som   ovenfor.   

Bro   Åh   åh   åh   
  

   -   den   stærkeste   er   her!     

Drej   mod   V   -   lav   “zig-zag”-hænder   opad   i   hver   sin   
side.   
Lav   “stærk   arm”   med   H   og   dere�er   V.   

  Åh   åh   åh     
  

-   den   stærkeste   er   her!   

Drej   mod   H   -   lav   “zig-zag”-hænder   opad   i   hver   sin   
side.   
Lav   “stærk   arm”   med   H   og   dere�er   V.   

  Åh   åh   åh   
  

  -   den   stærkeste   er   her!   

Drej   mod   V   -   lav   “zig-zag”-hænder   opad   i   hver   sin   
side.   
Lav   “stærk   arm”   med   H   og   dere�er   V.   

  Åh   åh   åh   
  

  -   den   stærkeste   er   her   hos   mig!   

Drej   mod   H   -   lav   “zig-zag”-hænder   opad   i   hver   sin   
side.   
Lav   “stærk   arm”   med   H   og   dere�er   V   -   saml   
hænder   krydset   over   brystet.   

Omkvæd   x   2   Som   ovenfor.   Som   ovenfor.   

Outro   Yeah!   
Den   stærkeste!     
Yeah!   
Den   stærkeste   er   her   hos   mig!     
Yeah!   
Åh-uh-åh!   
Den   stærkeste!   

  
  

Yeah!   

Stå   fortsat   med   hænder   krydset   over   brystet   og   
vug/rok   fra   side   �l   side   resten   af   sangen.   

  
  
  
  
  
  

Lav   “kapow”   med   hænderne   foran   brystet   indefra   
og   ud   �l   siden.   


