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 2. Jesus er min seje storebror 
 Tekst: Elisabeth Holdensen 
 Melodi: Elisabeth Holdensen og Jesper Smalbro 

 TEKST  KOREOGRAFI 

 Intro 

 Vers 1  Ved du godt hvem Jesus er?  Vend begge håndflader rundt og op. 

 Ellers prøv at ly�e her,  Hænderne bag ørerne. 

 for jeg er klar �l at fortælle.  Gå på stedet - hænderne i siden en af gangen - 
 læn dig frem. 

 Først og fremmest er han søn  Begge hænder frem med pegefingre op. 

 af Gud far i Himmelen,  Peg op med strakte arme. 

 men han er li-’så meget et men’ske.  Saml hænderne foran hinanden og kør langsomt 
 ned. 

 Omkvæd  Jesus er 
 min seje storebror, 

 H hånd boks op - V hånd det samme - H hånd 
 boks højt op. 
 Hold fingrene på skuldrene og vip armene 
 baglæns først med ryg mod V, så mod H. 

 min bedste ven, der kom 
 �l jord 

 V tommel frem - H tommel frem. 
 Peg ned med begge sam�dig. 

 for at redde mig.  Saml hænderne og pump indad. 

 Jesus er 
 selv dødens overmand. 

 H hånd boks op - V hånd det samme - H hånd 
 boks højt op. 
 Lav kors med underarmene - læn mod V, mens du 
 viser stærke arme/muskler. 

 Han lever, og han vil 
 og kan 

 H hånd på V kraveben - V hånd på H kraveben. 
 Begge hænder ned. 

 gi’ mig evigt 
 liv. 

 Før dem langsomt op. 
 Før dem langsomt ned. 

 Hey! Hey! Hey! Hey!  Boks op i lu�en på de 3 første HEY! 
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 Vers 2  Ved du godt, hvor Jesus er?  Vend begge håndflader rundt og op. 

 Han er fak�sk lige her,  Peg med H pegefinger ned i V håndflade. 

 selvom vi slet ikke kan se ham.  Skyg over øjnene med H hånd, mens du ryster på 
 hovedet i takt �l musikken. 

 Han kan høre, når vi be’r,  Saml hænderne i bøn. 

 når vi græder 
 eller ler, 

 Tegn tårer ned ad kinden. 
 Tegn smil fra munden og ud. 

 og han er megaglad for min sang!  Lav flimrefingre på lø�ede hænder,  mens du 
 drejer fra side �l side. 

 Omkvæd  Som ovenfor.  Som ovenfor. 

 Bro/Rap X 2  Åh, uh-åh!  Hold A: Lav “wup wup” med H hånd. 

 Jesus er min storebror!  Hold B:  Boks op i lu�en x flere. 

 Åh, uh-åh!  Hold A: Lav “wup wup” med H hånd. 

 Kom fra Himlen ned �l jord.  Hold B: Peg med hænderne punktvis: 
 Oppe, lavere, lavere, lavest. 

 Åh, uh-åh!  Hold A: Lav “wup wup” med H hånd. 

 Død på kors, opstod igen.  Hold B: Lav kors med armene - stræk armene op. 

 Hey! Hey!  Hold A: Boks op i lu�en på “HEY”. 

 Og han er min bedste ven!  ALLE: Tommel op x 4 fra V mod H. 

 Omkvæd  Som ovenfor.  Som ovenfor. 
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