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  TEKST   KOREOGRAFI   

Intro   Kommer   �l   dig!   
Kommer   �l   mig!   

Svaj   fra   side   �l   side.   

Vers   1   Vi   kan   prøv’   det,   du   og   jeg:   
At   elske,   hvis   vi   tør.   

Gå   fra   side   �l   side.   

  Ta’   imod   og   række   ud.     
  

Lad   som   om   du   modtager   en   gave   i   H   side   og   give   
den   videre   i   V   side.   

  Når   vi   gi’r   kærligheden   væk,     Gå   fra   side   �l   side.   

  så   bli'r   den   bare   stør’   og   stør’   og   stør’!   Tag   hænderne   højere   og   højere   op,   mens   du   også   
s�ller   dig   på   tæer.   

Pre-   
omkvæd   

Kom,   Jesus,   med   din   kærlighed,   
  

Tag   hænderne   ind   mod   kroppen   som   om   du   tager   
imod   noget.   

  den   vil   vi   dele   ud.   Lad   som   om   du   giver   noget   �l   begge   sider.   

  Når   du   skaber   al�ng   nyt,   
  

Sæt   knytnæve   oven   på   hinanden   som   om   du   
bygger   noget.   

  så   ser   vi   sandheden   fra   Gud.   Lav   “springvand”   med   hænderne.   

Omkvæd    /:   Guds   Rige   kommer   �l   dig,     
det   kommer   �l   mig,   det   kommer.   :/   

  

Tag   H   hånd   op   i   lu�en   og   ind   på   brystet.   Tag   V   
hånd   op   i   lu�en   og   ind   på   brystet.   Tag   begge   
hænder   op   i   lu�en   og   tag   dem   langsomt   ned   
foran   kroppen.   x2   

  For   Jesus   kommer   �l   dig,     
han   kommer   �l   mig,   han   kommer.   
Ja,   Jesus   kommer   �l   dig,     
han   kommer   �l   mig,   han   kommer.   

Tag   H   hånd   op   i   lu�en   og   ind   på   brystet.   Tag   V   
hånd   op   i   lu�en   og   ind   på   brystet.   Tag   begge   
hænder   op   i   lu�en   og   tag   dem   langsomt   ned   
foran   kroppen.   x2   

Vers   2   Vi   kan   skændes,   du   og   jeg,   
det   har   vi   prøvet   før.   

Gå   fra   side   �l   side.   

  Men   når   Jesus   kommer   snart,     Tag   hænderne   over   hovedet,   ind   på   brystet   og   
ud.    

  så   ændrer   kærligheden   alt,     Gå   fra   side   �l   side.   
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  for   han   er   bar’   stør’   og   stør’   og   stør’.   Tag   hænderne   højere   og   højere   op,   mens   du   også   
s�ller   dig   på   tæer.   

Præ-   
omkvæd   

Som   ovenfor.   Som   ovenfor.   

Omkvæd   Som   ovenfor.   Som   ovenfor.   

Bro   Guds   Rige   kommer   �l   dig,   det   kommer   �l   
mig.   

Del   evt   koret   i   to   hold.   
Hold   1.    Tag   H   hånd   op   i   lu�en.   Tag   V   hånd   i   
lu�en.   

  Alt   det   triste   bli’r   væk,   alt   ondt   bli’r   
bundet.   

Hold   2.   H   hånd   �l   siden.   V   �l   siden.   H   hånd   foran   
kroppen.   V   hånd   tager   fat   i   højre   arm   (som   
“brandmand   greb”).   

  Kommer   �l   dig,   det   kommer   �l   mig.   Hold   1.   begge   hænder   på   brystet.   

  Alt   det   gode   det   sker   som   en   evig   
sommer.   

Hold   2.   H   hånd   ud   �l   siden,   V   hånd   ud   �l   siden,   
lav   “stop   hænder”   der   former   en   cirkel.   

  Kommer   �l   dig,   det   kommer   �l   mig.   Hold   1.   begge   hænder   på   brystet.   

  Alt   det   mørke   bli’r   lyst,   og   jeg   har   vundet.  Hold   2.   H   hånd   ud   �l   siden,   V   hånd   ud   �l   siden,   
lav   “Stærk   mand”.   

  Kommer   �l   dig,   det   kommer   �l   mig.   Hold   1.   hænderne   ind   på   brystet.   

  Når   Guds   søn   han   kommer!   Tag   hænder   op   i   lu�en   over   hovedet   og   ned.   

Omkvæd   Som   ovenfor.   Som   ovenfor.   

Outro   Kommer   �l   dig!   
Kommer   �l   mig!   

Hold   1.   Synger   �l   hold   2.   
Hold   2   synger   �l   hold   1.   


