
CD:   FADERVOR   
8.   Hold   os   �lbage   
Og   led   os   ikke   ind   i   fristelse,   men   fri   os   fra   det   onde   
Tekst   og   melodi:   Bjarne   Steen   Overby   Klitgaard     

  

Hold   os   tilbage      1   

  TEKST   KOREOGRAFI   

Intro     Bevæg   kroppen   �l   rytmen.   

Vers   1   Led   os   gennem   de   steder   vi   skal   gå.   
  

Læn     dig   forover   �l   den   ene   side   og   tag   hånden   op   
foran   øjnene.   Bevæg   dig   �l   den   anden   side.   

  Hvor’   der   sikkert   at   stå?     Tag   begge   arme   ud   �l   siderne.   

  Led   os,   når   der   er   huller   på   vor   s�,     
  

Læn   dig   forover   �l   den   ene   side   og   tag   hånden   op   
foran   øjnene.   Bevæg   dig   �l   den   anden   side.   

  lad   os   ik’   falde   i.   Tag   begge   arme   ud   �l   siderne.   

OMKVÆD   1   Hold   os   �lbage     
fra   dumme   �ng,   vi   vil   gør’.   

Tag   H   hånd   frem   som   en   “stop   hånd”.   

  Hold   os   �lbage,     Tag   V   hånd   frem   som   en   “stop   hånd”.   

  når   vi   slet   ikke   hør’.   Vink   med     pegefingrene   nedad   i   takt.   

  Slå   det   �lbage,   
hvis   der   er   ondt   på   vor   vej.   

Tag   H   knytnæve   frem   i   strakt   arm.   

  Slå   det   �lbage,   
  

Tag   V   knytnæve   frem   i   strakt   arm.   

  alt   som   leder   væk   fra   dig.     Tag   begge   hænder   ud   �l   siden.   

Vers   2   
  

Vis   os,når   der   er   onde   �ng,     
vi   vil,   �ng   vi   let   kommer   �l.   
Vis   os     
væk   fra   de   �ng,   som   er   nog’t   skidt,   
det   som   ikke   er   dit.     

Brug   samme   fagter   som   i   vers   1.   

OMKVÆD   1   Se   ovenfor.   Se   ovenfor.   

Vers   3   Vi   går   samlet   som   en   flok   af   Guds   får,   
ind�l   Himlen   vi   når.   
Vi   får   -   får   den   hjælp   af   Gud   �l   de   sår,   
vi   jo   helt   sikkert   får.   

Gå   på   stedet.   

OMKVÆD   1   Se   ovenfor.   Se   ovenfor.   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Hold   os   tilbage      2   

BRO   x   2   
  

/:   Jesus   passer   på   mig,    
  

Tag   hænderne   på   brystet   og   gå   langsomt   �lbage   
ski�evis   �l   højre   og   venstre.     

  

  Jesus   viser   mig   vej.   :/   Gå   langsomt   frem.   

OMKVÆD   2   Hold   os   �lbage     
fra   dumme   �ng,   vi   vil   gør’.   
Hold   os   �lbage,   
når   vi   slet   ikke   hør’.   
Slå   det   �lbage,   
alt   det   som   skræmmer   os.   
Slå   det   �lbage   

Som   ovenfor.   

  med   et   kæmpe   mega   los!   
Med   et   kæmpe   mega   los!   
Med   et   kæmpe   mega   los!   

Spark   med   H   ben   x   3.   


