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  TEKST     KOREOGRAFI   

Intro   4   takter     Drej   en   kvart   omgang   �l   højre   for   hver   takt.   

Vers   1   Da   jeg   blev   Guds   barn   i   dåben,   Vugge   med   armene,   som   om   du   holder   en   baby.   

  da   stod   himlens   dør   helt   åben.   Lø�e   armene   op.   

  Jeg   fik   tegnet   fint   og   venligt     
korsets   tegn     

Lave   kors   med   armene.   

  for   ansigt   og   for   bryst.   Hænderne   på   pande,   hænderne   på   brystet.   

Vers   2   Vand   i   håret   og   på   panden,   Fingrene   ned   over   hår   og   pande.   

  jeg   blev   Guds,   vi   har   hinanden,   Armene   op.   

  jeg   fik   al   min   synd   �lgivet,   Lad   som   om   du   bærer   en   sæk   på   ryggen.   

  Gud   går   med   fra   nu   �l   evig   �d.   ”Smid   sæk”   –   gå   på   stedet.   

Omkvæd   Gud,   du   ser   på   mig   med   glæde.   Armsving   bue   op   �l   V.   

  Du   vil   al�d   vær’   �l   stede.   Armsving   bue   op   �l   H.   

  Ja,   du’   den   stærke,     
du   er   min,   

Drej   �l   H   -   vis   muskler,   
drej   �l   V   -   hold   hænderne   på   brystet.   

  du   har   sat   dit   mærke,     
jeg   er   din.   

Drej   �l   H    -   lav   kors   med   armene,   
drej   �l   V   -   hold   hænderne   på   brystet.   

  Du   ser   på   mig   med   glæde,   Armsving   bue   op   �l   V.   

  du   vil   al�d   vær’   �l   stede.   Armsving   bue   op   �l   H.   

  Ja,   du’   den   stærke,     
du   er   min,   

Drej   �l   H   -   vis   muskler,   
drej   �l   V   -   hold   hænderne   på   brystet.   

  du   har   sat   dit   mærke,   
  jeg   er   din.   

Drej   �l   H    -   lav   kors   med   armene,   
drej   �l   V   -   hold   hænderne   på   brystet.   

  Du   bor   i   mit   hjerte.   Front   fremad   –   hænderne   på   brystet.   
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Mellemspil   4   
takter   

  Drej   en   kvart   omgang   �l   højre   for   hver   takt.   

Rap   A   (01.26)   Gud   han   si’r:   jeg    er    din   far,     
så   kald   du   bare,   
jeg   er   helt   klar.   

Armene   op,   pumpe   opad   4   gange.   

  Jeg   har   din   ryg,   
du   skal   ik’   frygt’,   

Hænderne   holdes   på   ryggen.   

  her   hos   mig   kan   du   være   helt    tryg !   
WOAH !     
Kan   du   være   helt    tryg !    YEAH !  

Hænderne   på   brystet   på    tryg    og   bue   op   på   
WOAH.   

  
Hænderne   på    brystet   på    tryg    og   bue   op   på   
YEAH.   

Rap   B   (01.39)   Gud   han   si’r:   Min    Hellig ånd     
han   kny�er   bånd     
og   ta’r   din    hånd,   

Armene   op,   pumpe   opad   3   gange,   
  

tag   dig   selv   i   hånden   /   lav   håndtryk   i   lu�en.   

  det   min   facon.   
En   føljeton   

Kør   hænderne   langsomt   ned.   

  om   et   fællesskab   stærkt   som   
beton !    WOAH !     

  
Et   fællesskab   stærkt   som    beton !   
YEAH!   

Stærk   arm   på    beton    og   bue   op   på    WOAH.   
  

Stærk   arm   på    beton    og   bue   op   på    YEAH.   
  

Rap   C   (01.52)   Gud   han   si’r:   Er   du   bange   
li’som   en   fange   
alt   for   mange   �mer   lange?   

Lav   et   X   med   armene   frem   foran   dig   og   gå   på   
stedet.   

  Så   hør   på   mig:   Vi   vil   gå   dig   og   mig   
gennem   alt!    WOAH !   
Dig   og   mig   gennem   alt!    YEAH !   

Hænderne   bue   op   på    WOAH.   
  

Hænderne   bue   op   på    YEAH.   

Omkvæd   Som   ovenfor.   Som   ovenfor.   

Mellemspil   4   
takter   

  Drej   en   kvart   omgang   �l   højre   for   hver   takt.   

Omkvæd   Som   ovenfor.   Som   ovenfor.   

Mellemspil   4   
takter   

  Drej   en   kvart   omgang   �l   højre   for   hver   takt.   


