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  TEKST     KOREOGRAFI   

Intro   OBS   -   kort   intro;   kun   en   takt     

Vers   1   Du   ser   et   større   perspek�v,   Lø�   på   ski�   H   og   V   skulder   i   takt   �l   
musikken.   

  du   ville    elske ,   skabte   liv.   Træd   frem   �l   V   på   V   fod   på   “elske”   og   spark   
med   H   fod   -   træd   �lbage   på   H.   

  Ja,   Gud,   du   skabte   mit   liv   -   Å-å-åh!   Gentag   -   vi�   med   hænderne   på   Å-å-åh.   

  Men   Adam   glemte   din   kærlighed,   Lø�   på   ski�   H   og   V   skulder   i   takt   �l   
musikken.   

  da   Eva    faldt,    og   vi   gik   med,   Træd   frem   �l   H   på   H   fod   på   “faldt”   og   spark   
med   V   fod   -   træd   �lbage   på   V.   

  vist   ud   af   havens   herlighed!   -   Å-å-åh!   Gentag   -   vi�   med   hænderne   på   Å-å-åh.   

Præ-   
omkvæd   

Gud,   du   havde     
planen   klar,   
for   du   er   en     
kærlig   far.   

Lø�   H   arm   op   �l   siden,   
lø�   V   arm   op   �l   siden,   
saml   hænderne   foran   brystet,   
ræk   armene   lige   frem.   

Omkvæd   Jesus,   du   kom   �l   
jorden    for   at     

  
give    mig     

  
fred .   

  
Du   kom   �l   

Træd   frem   på   H   fod,   mens   du   laver   
“blinke”-hænder   �l   H   2   gange   nede.   
Træd   frem   på   V   fod,   mens   du   laver   
“blinke”-hænder   �l   V   2   gange   nede.   
Træd   �lbage   på   H   fod,   mens   du   laver   
“blinke”-hænder   �l   H   2   gange   oppe.   
Træd   �lbage   på   V   fod,   mens   du   laver   
“blinke”-hænder   �l   V   2   gange   oppe.   

  jorden    for   at     
  

dø    i   mit     
  

sted ,   
  

Jesus   nu   er   jeg   

Træd   frem   på   H   fod,   mens   du   laver   
“blinke”-hænder   �l   H   2   gange   nede.   
Træd   frem   på   V   fod,   mens   du   laver   
“blinke”-hænder   �l   V   2   gange   nede.   
Træd   �lbage   på   H   fod,   mens   du   laver   
“blinke”-hænder   �l   H   2   gange   oppe.   
Træd   �lbage   på   V   fod,   mens   du   laver   
“blinke”-hænder   �l   V   2   gange   oppe.   
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  fri   fra     
synden,     
fri   fra     
dommen.   

Kryds   armene   over   brystet,   
stræk   armene   ud   �l   hver   sin   side/nedad.   
Kryds   armene   over   brystet,   
stræk   armene   ud   �l   hver   sin   side/nedad.   

  Døden   døde,     
  

da   du   gav   mig   liv,   

Sving   H   underarm   rundt   i   en   cirkel,   start   og   
slut   ude.   
Sving   V   underarm   rundt   i   en   cirkel,   start   og  
slut   ude.   

  å-åh,   å-ååh-ååh,   Sving   armene   op/fremad   -   stå   med   dem   
strakt   lige   op.   

  så   jeg   ka'   leve   frit,   Boks   langsomt   op   med   ski�evis   H   og   V   
hånd.   

  å-åh,   å-ååh-ååh.   Sving   armene   ned/fremad   -   stå   med   dem   
strakt   lige   ned.   

Vers   2   Du   ser   et   større   perspek�v   Lø�   på   ski�   H   og   V   skulder   i   takt   �l   
musikken.   

  på   trods   af   synd   i    vores    liv,   Træd   frem   �l   V   på   V   fod   på   “vores”   og   
spark   med   H   fod   -   træd   �lbage   på   H.   

  på   trods   af   synd   i   mit   liv   Å-å-åh!   Gentag   -   vi�   med   hænderne   på   Å-å-åh.   

  Så   blev   der   vej   �l   din   kærlighed,   Lø�   på   ski�   H   og   V   skulder   i   takt   �l   
musikken.   

  du   gav   dit    liv    og   ta’r   os   med   Træd   frem   �l   H   på   H   fod   på   “liv”   og   spark   
med   V   fod   -   træd   �lbage   på   V.   

  hjem   �l   din   store   herlighed!   Åh   ja!   Gentag   -   vi�   med   hænderne   på   Å-å-åh.   

Præ-   
omkvæd   

Som   ovenfor.   Som   ovenfor.   

Omkvæd   Som   ovenfor.   Som   ovenfor.   

Omkvæd   
out   

Jesus,   du   kom   �l   jorden   for   at   give   mig   fred.   
  

Som   ovenfor.   

  Du   kom   �l   jorden   for   at   dø   i   mit   sted,   Som   ovenfor.   

  Jesus   nu   er   jeg   fri   fra   synden,     
fri   fra   dommen.   

Som   ovenfor.   

  Døden   døde,   da   du   gav   mig   liv.   Som   ovenfor.   

  Å-åh,   å-ååh-ååh   -   Sving   armene   op/fremad   -   stå   med   dem   
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  Så   jeg   ka'   leve   frit.   

strakt   lige   op.   
Boks   langsomt   op   med   ski�evis   H   og   V   
hånd.   

  Å-åh,   å-ååh-ååh   -     
  

Så   jeg   ka'   løbe   frit.   

Sving   armene   ned/fremad.   
  

Sving   armene   op/fremad.   

  Å-åh,   å-ååh-ååh   -     
  

Så   jeg   ka'   ånde   frit.   

Boks   langsomt   op   med   ski�evis   H   og   V.   
  

Sving   armene   ned/fremad.   

  Å-åh,   å-ååh-ååh   -     
  

Så   jeg   ka'   danse   frit.     

Sving   armene   op/fremad.   
  

Boks   langsomt   op   med   ski�evis   H   og   V.   

  Instrumental   outro   Boks   langsomt   op   med   ski�evis   H   og   V,   
mens   du   går   rundt   i   rundkreds   med   de   
andre.   


