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Tekst:   Benjamin   Hougaard   Melodi:   Benjamin   Hougaard   og   Jacob   Schjødt   Worm   
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  TEKST     KOREOGRAFI   

Intro       

Vers   1   Vi   stod   og   kigged’   op   imod   himmelens   blå   Lav   bue   op   med   hånden   fra   højre   mod   
venstre.   

  for   skyen   tog   dig   bort,   det   var   så   svært   at   

forstå!     

Lav   viske-ud-bevægelse   fra   venstre   mod   
højre.   

  Nu   var   du   virk’lig   væk,   vores   Herre   og   ven.     Hænderne   for   ansigtet.   

  Får   vi   dig   at   se   igen?     Sænk   hænderne.   

Præ-   
omkvæd   

Du   tog   op   �l   Gud   i   en   fart,   Begge   hænder   bue   op   foran   krop.   

  men   sa’:   “Jeg   kommer   snart!”   Begge   hænder   ned.   

Omkvæd   Vi   ved,   at   du   er   hjemme   i   Himlen   hos   Far.     Gå   fra   side   �l   side.   

  Du   tog   derhen   og   gør   nu   det   hele   klar,     Lav   bue   op   med   H   hånd   foran   krop.   

  og   mens   vi   venter   på   et   nyt   og   bedre   sted,     Gå   fra   side   �l   side.   

  så   be’r   du   alle   dage   for   os,   og   du   går   al�d   med,    Fold   hænderne   i   lu�en   ud   for   brystet.   

  ja,   du   går   al�d   med.     Gå   på   stedet.   

Vers   2   Vi   står   og   kigger   op   –   vi   må   se   os   omkring!     Lav   bue   op   med   hånd   fra   højre.   

  For   Jesus   sender   ud ,     ”Serverings   bevægelse”   fra   midten   og   ud   �l   
højre.   

  han   sæ�er   alle   i   sving,     ”Serverings   bevægelse”   fra   midten   og   ud   �l   
venstre.   

  så   flere   hør’   om   ham,   får   den   bedste   besked     Lav   “ørebøffer”   med   hænderne   op   �l   
ørerne.   
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  om   hans   store   kærlighed!     Form   med   hænderne   et   hjerte,   der   banker!   
  

Præ-   
omkvæd   

Som   ovenfor.   Som   ovenfor.   

Omkvæd   Som   ovenfor.   Som   ovenfor.   

Bro   Vi   takker   dig   for   lø�et:   Hold   højre   arm   vandret.   

  Vi   skal   mødes   dér   engang,   Hold   venstre   arm   vandret.     

  vi   skal   lege,   vi   skal   feste   Hold   højre   arm   lodret.   

  hele   evigheden   lang!   Hold   venstre   arm   lodret.     

  Vi   takker   dig   for   lø�et:   Sprinkle   vand   �l   højre,   sprinkle   vand   �l   
venstre.   

  Vi   skal   mødes   dér   engang.   Sprinkle   vand   �l   højre,   sprinkle   vand   �l   
venstre.   

  

  Det   er   virk’lig’   virk’lighed!     Sprinkle   vand   �l   højre,   sprinkle   vand   �l   
venstre.   

  

  Det   er   virk’lig’   virk’lighed!     Sprinkle   vand   �l   højre,   sprinkle   vand   �l   
venstre.   

  

  Det   er   virk’lig’   virk’lighed!     Sprinkle   vand   midt   for.   
  

  virk’lig’   virk’lighed!     Sprinkle   vand   oppe.   

  virk’lig’   virk’lighed!     Sprinkle   vand   nede.   

Omkvæd   Som   ovenfor.   Som   ovenfor.   

Omkvæd/ 
vamp   

:/   En   dag   så   skal   vi   alle   se   dig   som   du   er,   Del   gruppen   i   to,   der   står   overfor   hinanden   
og   synger   henholdsvis   omkvæd   og   vamp.   

  og   intet   som   er   ondt   vil   kunne   nå   os   der!   /:   Fortsæt   sang   opdelt   i   grupper.   


