
CD:   FADERVOR   
3.   Helliget   bli’   dit   navn   
Helliget   blive   dit   navn   
Tekst:   Elisabeth   Holdensen   Melodi:   Jesper   Smalbro   

  

Helliget   bli'   dit   navn                  1   

  TEKST   KOREOGRAFI     

Intro       

Vers   1   Helliget    bli’   dit   navn   i   vores    indre ,   Bue   ud   �l   begge   sider   med   hænderne    –   
hænderne   ender   på   brystet.   

  lad   dit    navn    blive    større ,   ikke    mindre .   Lav   overskri�   i   lu�en   over   hovedet   –   peg   op   –   
tommel   ned.   

  Helliget    bli’   dit   navn,   for   det   er    vig�gt .  Bue   ud   �l   begge   sider   med   hænderne    –   
hænderne   pumper   opad.   

  Hjælp   os   med   at    bruge    navnet    rig�gt .   ”Dele   ud”   –   �l   begge   sider.   

  Gud,    helliget    bli’   dit   navn.     Bue   ud.   

  Gud,    helliget .   Samle   hænderne   �l   “åben   kugle”.   

Vers   2   Gud,   lær   os   at    forstå ,   hvordan   du    tænker .   Peg   på   �ndinger.     

  Vis    os,    hvem    du   er,   og    hvad   du   skænker .   Hænder   skjuler   ansigt   –   åbner   –   ræk   frem.   

  Gud,   lær   os   at    forstå ,   at   du   er    tæt    på,   Peg   på   �nding   –   hænder   på   bryst.   

  når    vor’s   liv   roder   rundt ,   så   har   du    tjek    på.  Kør   håndflader   rundt   i   lu�en   foran   maven   –   hold   
s�lle   lodret.   

  Gud,    helliget    bli’   dit   navn.     Bue   ud.   

  Gud,    helliget .   Samle   hænderne   �l   “åben   kugle”.   

Omkvæd   /:   Vi   vil   brug’   dit   navn    kærligt   –   kærligt.   Lav   hjerte   –   skub   udad.   

  Vi   vil   brug’   dit   navn    ærligt   –   ærligt.   Lav   “værs’go’”   –   skub   udad.   

  Lad   det   al�d   vær’    særligt   –   særligt   Lav   ”raket”   –   skub   opad.   

  for   os   -   dine    børn ,   dine    børn .   :/   Kør   hænderne   ned   foran   –bue   ud   �l   siderne.   

  Yeah.     

Vers   3   Helliget    bli’   dit   navn   i   vores    indre ,   Bue   ud   –   hænderne   på   bryst.   

  du   er    større    end   de   �ng,   der    forhindrer ,   Hænderne   op   –   ”skub   væk”.   
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  alle   de   �ng,   der   fylder    os   med    smerte .   Kør   knytnæver   rundt   i   lu�en   foran   maven    –   
hold   s�lle   kny�et.   

  Gud,   giv   os    dig   i   vores   hjerte.   Samle   hænderne   på   brystet.   

Bro   Gud,    helliget    bli’   dit   navn.     Bue   ud.   

  Gud,    helliget .   Samle   hænderne   �l   “åben   kugle”.   

  Hjælp    os   gøre   godt   og   ære   dit   navn.   Lø�   hænderne   langsomt   op.   

  Gud,    helliget    bli’   dit   navn.     (Bue   ud)   -   kan   udelades.   

  Gud,    helliget .   Samle   hænderne   �l   “åben   kugle”.   

  Så    flere    lær’   at   kende   dig.   Peg   rundt.   

  Gud,    helliget    bli’   dit   navn.     Bue   ud.   

  Gud,    helliget .   Samle   hænderne   �l   “åben   kugle”.   

  Og    tjene    andre   og   gøre   dem   gavn.   Ræk   den   ene   hånd   frem.   

  Gud,    helliget    bli’   dit   navn.     (Bue   ud)   -   kan   udelades.   

  Gud,    helliget .   Samle   hænderne   �l   “åben   kugle”.   

  Med    din    hjælp   må   du    sende    os!   Peg   op   -   peg   ud.   

Omkvæd   Som   ovenfor.   Som   ovenfor.   

Outro   Kærligt,   kærligt.   Lav   hjerte   -   skub   udad   .   

  Ærligt,   ærligt .   Lav   “værsgo´”   -   skub   udad.   

  Særligt,   særligt.   Lav   raket    –   skub   opad.   

  For   os   -   dine    børn ,   dine    børn ,   yeah.   Kør   hænderne   ned   foran   –bue   ud   �l   siderne.   

  Instrumentalmusik   Lav   hjerte   -   skub   udad.     
Lav   “værsgo´”   -   og   hur�gt   over   �l.   
Lav   raket–   skub   opad.   


