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Cm

Mit hjerte hamrer hårdt.
 Gå med dig!
Bb/c

Min frelser er derinde.
 Vær ik’ besværlig!
Cm

Tiden er alt for kort,
 Gå din vej!
Bb

hans tid er næsten inde.
 Du’ ikke ærlig!

Ab

Tør jeg nu gå derind?
 Hvem tror du
Eb/g

Tvivlen vrider mit sind.
 at du er?
Fm Gsus G

Hjælp, min Gud!
 Hør, hvad vi siger!

Jeg ser på deres blik,
Gå med dig!
de hader alt ved mig.
Vær ik’ besværlig!
Hvorfor forstår de ik'
Gå din vej!
alt har forandret sig.
Du’ ikke ærlig

 Min sjæl var hård som sten,
 Hvem tror du
 han gjorde den blød og ren,
 at du er?
Fm Csus C/e

hjalp mig ud.
 Gå nu ud!

F C

/:Helt forvandlet!
 Spild ik’ din olie på ham,
 det vil’ være synd og skam.

dm Bb

Ja, jeg er helt forvandlet!
 Sælg den for mange penge,
 så vil den holde længe.
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gm

Var fanget engang,
 Stop så din sørgegråd

F/a

af mørke og tvang,
 gi’ slip på Jesu fod
Eb/bb Bb Bb/c

men Jesus forvandlede alt i mig. Jeg er:/
 Gå din vej!
Eb/bb Bb Bb/c

men Jesus forvandlede alt i mig.:/

Kom blot med, hvad I har,
skæld ud, gør mig til skamme.
Selvom I gør til nar,
bliver mit mål det samme.

Min tak får endelig luft
med denne salveduft,
kongesøn!

Disciple råber: "Stop!",
medens duften fylder rummet.
Hvordan ka' jeg holde op,
mit mørke er forsvundet!

En ringe tak til ham,
som tog min synd og skam,
himmelsøn!

Db/eb Ab/eb

Min olie væder nu hans hår,
Eb

et tegn for dem, som ik’ forstår,
Db/eb Ab/eb

at han er kongen i mit hjerte,
Eb

min helt, som tog min frygt og smerte.

Db/eb Ab/eb

Min regn af tårer er for ham,
Cm Bb/d Eb

så ren, så kær, Guds offerlam.
Fm Eb/g

En duft så herlig fylder rummet.
Ab Ab/bb Bb/c

Med Jesus er min nat forsvundet.


