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"Det her kan ikke blive ved.
Han fedter for folket.
Folket elsker ham.
Folket burde elske OS,
ikke Jesus!

Han må forsvinde.
Han må væk!
Han er ikke præst ligesom vi er.
Men folket må ikke fatte mistanke.
Hvad gør vi?"

Dm

Hvordan får vi folket bragt til ro?
Bb

Hvordan får vi retledt deres tro?
Dm G

Hvordan får vi ryddet Jesus helt af vejen?

Dm

Hvordan får vi folkets gunst igen?
Bb

Hvordan får vi vist, at han er slem?
Dm G

Hvordan bliver folkets tro igen vor egen?

Bb

Miraklerne stopper her!
C

Nu griber vi til sværd!

Dm Bb

Hvem tror han, han er: Guds egen søn -
F C

miraklernes Gud fra himmelen?
Dm Bb F C

Vi må stå sammen, slå den mand ihjel!

Dm Bb

Vi er Guds tjenere, og vil
F C

sætte den spotter ud af spil!
Dm Bb F C

Vi må stå sammen, klare det her selv.

"Det banker på døren. Det er en af Jesu disciple.
Hvad vil du her? Du er ikke velkommen her. Hvem er du?
Jeg hedder Judas Iskariot og jeg er træt af at høre på de løfter,
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Jesus ikke holder."

Hvordan vil du kunne hjælpe til?
Er du nu sikker på, du vil?
Hvordan kan vi stole på, at du er ærlig?

Mit hjerte er koldt, han svigter Gud.
Han lovede os, at fri os ud.
Intet er sket, min tro er knust og færdig.

Miraklerne stopper her!
Nu griber vi til sværd!

Hvem tror han, han er...

Bb

Ved næste lejlighed (Judas)
F/a

Sig til, så går vi med. (Ypperstepræsterne)
Gm

Et kys vil vise hvem.
F/a

Sig til, vi stormer frem.

Bb

Bring stok og skarpe sværd.
C

Enden er kommet nær.

 Slå ham ihjel!


