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5.   Lad   din   vilje   ske      
Ske   din   vilje   som   i   himlen   således   også   på   jorden   
Tekst:   Elsebet   Lindegaard   og   Jesper   Smalbro   Melodi:   Jesper   Smalbro   
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  TEKST   KOREOGRAFI   

Intro     Vug/rok   fra   side   �l   side.   

Vers   1   Gud,   vi   ved,   hvad   du   vil   ha’:   Peg   op   med   H,   så   med   V   -   lø�   hænderne   med   
håndflader   skråt   opad.   

  Du   vil   ha’,   at   vi   elsker   hinanden.   Saml   hænderne   krydset   over   brystet.   

  Gud,   vi   ved,   hvad   du   vil   ha’:   Peg   op   med   H,   så   med   V   -   lø�   hænderne   med   
håndflader   skråt   opad.   

  Du   vil   ha’,   at   vi   passer   på   din   jord.   Form   jordklode   med   hænderne.   

  Gud,   vi   ved,   hvad   du   vil   ha’:   Peg   op   med   H,   så   med   V   -   lø�   hænderne   med   
håndflader   skråt   opad.   

  At   vi   elsker   dig   Form   et   hjerte   med   hænderne.   

  og   ly�er   �l   dit   ord!   Hold   hænderne   bag   ørerne.   

Vers   2   Gud,   vi   ved,   hvad   du   vil   ha’:   Peg   op   med   H,   så   med   V   -   lø�   hænderne   med   
håndflader   skråt   opad.   

  Du   vil   ha’,   at   vi   hjælper   hinanden.   Vend   H   hånd   udad   �l   siden   -   dernæst   V   hånd   
udad   �l   siden.   

  Gud,   vi   ved,   hvad   du   vil   ha’:   Peg   op   med   H,   så   med   V   -   lø�   hænderne   med   
håndflader   skråt   opad.   

  Vi   skal   gi’   af   din   kærlighed   og   fred.   Vip   arme   fra   brystet   og   ud/ned   foran   dig.   

  Gud,   vi   ved,   hvad   du   vil   ha’:   Peg   op   med   H,   så   med   V   -   lø�   hænderne   med   
håndflader   skråt   opad.   

  At   vi   elsker   dig   Form   et   hjerte   med   hænderne.   

  og   ly�er   �l   dit   ord!   Hold   hænderne   bag   ørerne.   

Omkvæd   Så   hjælp   mig,   Gud,     
med   at   be’:   

Lø�   hænderne   nedefra   og   op   over   hovedet.   
Saml   hænderne   med   håndfladerne   mod   
hinanden   foran   brystet.   
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  ”La’   din   vilje   ske,     
  

la’   din   vilje   ske!”   

Drej   H   hånd   indad   -   rundt   og   ud   med   håndfladen   
op.   
Drej   V   hånd   indad   -   rundt   og   ud   med   håndfladen   
op.   

  For   du   ka’   forandre   tanker   og   ord,   Lav   “flimre-fingre”   oppefra   og   ned   foran   kroppen.  

  så   vi   ser   din   himmel     
her   på   jord.   

Drej   H   hånd   indad   rundt   og   peg   op.   
Drej   V   hånd   indad   rundt   og   peg   ned.   

  Hjælp   mig,   Gud,     
med   at   be’:   

Lø�   begge   hænder   over   hovedet   som   et   stort   V   -   
saml   hænderne   med   håndflader   mod   hinanden   
foran   brystet.   

  ”La’   din   vilje   ske,     
  

la’   din   vilje   ske!”   

Drej   H   hånd   indad   -   rundt   og   ud   med   håndfladen   
op.   
Drej   V   hånd   indad   -   rundt   og   ud   med   håndfladen   
op.   

  For   du   ka’   forandre   tanker   og   ord,   Lav   “flimre-fingre”   oppefra   og   ned   foran   kroppen.  

  så   vi   ser   din   himmel     
her   på   jord.   

Drej   H   hånd   indad   rundt   og   peg   op.   
Drej   V   hånd   indad   rundt   og   peg   ned.   

  Hjælp   mig,   Gud,     
med   at   be’!   

Lø�   begge   hænder   over   hovedet   som   et   stort   V   -   
saml   hænderne   med   håndflader   mod   hinanden   
foran   brystet.   

Vers   3   Gud,   du   si’r,   at   du   vil   gi’   Peg   op   med   H,   så   med   V   -   før   hænderne   oppefra   
og   ned.   

    -   gi’   os   lov   �l   at   smage   din   Himmel.   Lav   “flimre-fingre”   fra   munden   og   ud   �l   hver   side.   

  Gud,   du   si’r,   at   du   vil   gi’   Peg   op   med   H,   så   med   V   -   før   hænderne   oppefra   
og   ned.   

  -   gi’   os   dig,   når   vi   banker   på   din   dør.   Bank   på   en   dør   foran   dig   med   begge   hænder   
kny�et.   

    Gud,   du   si’r,   at   du   vil   gi’   Peg   op   med   H,   så   med   V   -   før   hænderne   oppefra   
og   ned.   

  -   gi’   os   tro   på   dig   Saml   hænderne   krydset   over   brystet.   

  og   �llid   �l   dit   ord.   Hold   V   hånd   frem   med   håndfladen   op   og   læg   V   
hånd   kny�et   derpå.   

Omkvæd   Se   ovenfor.   Se   ovenfor.   

Bro   Når   jeg   råber:   ”Hjælp   mig,   Gud,   med   
at   be’!”   
Så   råber   I:     

Drej   mod   V   -   med   hænderne   som   tragt   foran  
munden.   
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  ”Lad   din   vilje   ske!”   Drej   mod   H   -   med   hænderne   som   tragt   foran   
munden.   

  Når   jeg   råber:   ”Hjælp   mig,   Gud,   med   
at   be’!”   
Hvad   råber   I   så?     

Drej   mod   V   -   med   hænderne   som   tragt   foran  
munden.   

  ”Lad   din   vilje   ske!”   Drej   mod   H   -   med   hænderne   som   tragt   foran   
munden.   

  Kom   og   hjælp   mig,   Gud,   med   at   be’:     Drej   mod   V   -   med   hænderne   som   tragt   foran  
munden.   

  LAD!     
DIN!   
VILJE!     
SKE!   

Mod   H.   
Mod   V.   
Mod   H.   
Lø�   kny�et   H   hånd   op   over   hovedet   i   strakt   arm.   

Omkvæd   x   2  Se   ovenfor.   Se   ovenfor.   


