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 10. Du er �l stede 
 Tekst og melodi: Chris�an Engmark 

 TEKST  KOREOGRAFI 

 Intro  Start med at sidde ned på hug. 

 Vers 1  En mand var lam engang,  Bliv siddende. 

 men han blev helbredt, så han  sprang  ,  Spring op på “sprang” med begge arme op 
 og H ben ud �l højre. 

 og brødet fra en dreng med mod  Begge hænder på brystet. 

 blev �l en fest i overflod.  Bred hænderne ud foran dig i en bue fra 
 midten og ud. 

 Far, du skaber nyt,  Lø� hænderne op �l skulderhøjde med 
 hænderne opad. 

 du si´r: ”Mit barn, kom nu og lyt”,  Hold hænderne bag ørene og vrik fra side �l 
 side. 

 og når jeg hører dine ord,  Træd frem på H ben med siden �l og H hånd 
 bag øret. 

 så ser jeg: Du er stor!  Træd �lbage og ræk hænderne ud �l hver 
 sin side i ho�ehøjde. 

 Præ- 
 omkvæd 

 Biblen den er vildt drama�sk, 

 Biblen den er helt fantas�sk, 
 den lærer mig om dig. 

 Ræk V hånd frem med håndfladen ud i 
 hovedhøjde, sam�dig med H trækkes �lbage 
 med håndfladen ud i skulderhøjde. 
 Gør det modsat. 
 Kør hænderne langsomt op nedefra og op 
 over hovedet. 

 Omkvæd  Du er �l stede,  “Boks” ud i lu�en med ÅBNE håndflader 
 udad - op og ned og op igen. 

 når jeg læser i dit Ord.  Det samme. 

 Bli’r fyldt af glæde,  Det samme. 

 for jeg hører, og jeg tror,  Det samme. 

 at Biblen også er �l mig.  Træd frem �l H - saml hænderne på brystet 
 og buk let. 
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 Den ka’ lede mig �l dig.  Træd �lbage og peg op 

 Som en lygte for min fod  Træd frem �l V - peg ned på fødderne. 

 gi’r den håb og mod.  Træd �lbage og saml hænderne på brystet. 

 Vers 2  Du gik på søens vand,  Gå på stedet. 

 Jeg fa�er ikke, at du  kan  .  Det sammet - bred hænderne ud på “kan”. 

 Det er så  vildt  og gør mig  glad  ,  Ræk hænderne ud �l siden - ræk dem op i 
 lu�en. 

 at du er med uanset hvad.  Saml hænderne på brystet. 

 Du si´r: ”Jeg elsker dig”,  Saml hænderne på brystet. 

 din kærlighed omslu�er mig.  Sving med H underarm ud �l siden. 

 Det ka´ jeg læse i dit Ord.  Træd frem på H ben med siden �l og H hånd 
 bag øret. 

 Dér ser jeg: Du er stor!  Ræk hænderne ud �l hver sin side i 
 ho�ehøjde. 

 Præ- 
 omkvæd 

 Som ovenfor.  Som ovenfor. 

 Omkvæd  Som ovenfor.  Som ovenfor. 

 Bro  Jesus, der er mange �ng, jeg slet ik’ ka’ forstå.  Træd langsomt frem på H fod - så på V fod. 

 Men jeg skal ik’ forsvare dig, 
 for jeg må stole på, 

 “Vink” med hænderne - start nedefra og 
 bevæg dem opad - og ned igen. 

 at du holder dine ord, og hjælper mig på vej  Træd langsomt �lbage på H fod - så på V 
 fod. 

 ved, at Helligånden lukker Ordet op for mig.  Før hænderne ind foran hinanden og i en 
 bue opad og udad og nedad - slut med 
 hænderne samlet på brystet. 

 Omkvæd  Som ovenfor.  Som ovenfor. 
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