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Intro: /: Em / C / G / Dsus :/

Em

Mit liv var håbløst,
C

sygdom tog alting fra mig.
Em F

Spedalskhed åd min syge krop.

Em

Alt var håbløst,
C

alle var gået fra mig.
D Em

Jeg var lige ved at gi' op.

Em

Men ud af intet
C

kom min frelser forbi mig,  Hold afstand, bli' lige hvor du er!
Em F

og jeg faldt på mine knæ.  Du må ikke komme nær!

Em

"Oh, Jesus fri mig
C

fra den sygdom jeg bærer!  Jesus lad os gå vor vej.
D EmD/f#

Lad miraklet nu ske!"  Før han også smitter dig.

G

Kunne jeg bli' helbredt nu?  Du smitter os her!
C

Var der stadig håb endnu?  Kom ikke for nær!
G

Ku' han gøre min nat til dag?  Kan du ikke forstå,
D B/d#

Var han mit mirakel?  dine chancer er små?

Em

Bare et par enkle ord,   Du forstår ingenting!
C

ville ha' en kraft så stor,   Smitter alle omkring!
G

lade døden ligge bag.   Gør plads på vor sti,
Dsus

Frels mig, arme stakkel!  dit liv er forbi!
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/: G / C / G / Dsus / Em / C / G / Dsus :/

Em D#+

Hvis vor mester rør ved dig,   kor
Em/d

får han urenhed på sig.
A/c#

Det du be’r ham om at gøre,
Em

er der ingen her, som tør.

Em D#+

Accepter det lod du fik.
Em/d

Blive her, det kan du ik'.
A/c#

Gå nu, mød din skæbne dér,
Em

du ka ikke blive her.

Men jeg råbte bare højt:
Herre frels mig!  Vær nu stille og gå!
Gør mig ren nu, hvis du vil!  Du kan ik’ bli’ her, du smitter os!

Ingen andre kan gi'
livet en udvej.   Hold nu og! Gå!
Sætter alt nu på spil.  Jeg siger det ikke én gang til.

På mine knæ lagde han sin
hånd på mit hoved,  Hold afstand, bli' lige hvor du er!
sagde: ’Du bliver frelst ved tro.’  Du må ikke kom' nær!

En eksplosion af kraft gik
gennem mit indre.   Jesus lad os gå vor vej.
Fik mig snart op at stå.  Før han også smitter dig.

Alting er forandret nu! Gud helbredte her!
Der er stadig håb endnu!  Ja, himlen er nær!
Han har gjort min nat til dag!  Det er ik' til at forstå,
Han er mit mirakel!  Gud elsker de små!

Bare et par enkle ord,  Vi forstår ingenting!
havde en kraft så kæmpe stor,  Du springer omkring.
lader døden ligge bag,  Hvor han går forbi,
helbredte en stakkel.   bliver mennesker fri.


