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Intro: / Cm / Eb / Fm / Gsus G /

Cm

Jesus tog os med ud i haven,
Eb

sagde de andre, ku' hvile sig nu.
Fm

Vi var tre, som fulgte ham videre,
Gsus G

mere træt, mere søvnig endnu.

Sveden drev ned af Jesu ansigt.
Da han bad os stå med ham i bøn.
Fik et chok da Jesus kollapsed',

Gsus G/f Esus E

og hans råb flænged' himmelen.

Tenor/alt: ggedchc
Alt: ccagede
Tenor:gagagagacc

/:Am C

Jeg glemmer aldrig dette skrig, den nat.
Dm Em:/

Jeg glemmer aldrig Jesu bøn, den nat.
 Jeg husker altid denne krig, den nat.
 Engle græd i himmelen, den nat.

Jeg glemmer aldrig Jesu råb, den nat.
Jeg glemmer aldrig mine svigt, den nat.
Jeg husker al de knuste håb, den nat.
Der var tavst i himmelen, den nat.

Faldt på knæ og bad for vor mester.
Hørt' ham kalde i gråd til sin Gud:
'Lad den straf gå mig forbi far!
Hvordan skal jeg ku' holde den ud!!!'

Der faldt blod, sved, tårer i græsset
mens han råbte: 'Far, lad mig bli' fri!'
Helt alene med verdens byrder
faldt vore øjenlåg i.

Jeg glemmer aldrig...

C

Kunne jeg lave det om, havde jeg rejst mig op.
JEG VAR HANS VEN
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D

Stået ved Jesu side, ved hans skælvende krop.
JEG LÅ OG SOV

H/d#

Havde ik' et sekund lukket øjnene i,
ELSK MIG IGEN,

Em F

men nu er det forbi.
JEG ER SÅ FLOV.

Al verdens rigdom for at stå her igen
HAN VAR I NØD
Millioner af tårer for at trøste min ven.
JEG SVIGTED' HAM
Nu ser jeg den straf, Gud selv lagde på ham
HAN SÅ SIN DØD
Oh, jeg brister af lede og skam.
GUD TAG MIN SKAM

Jeg glemmer aldrig...


