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em

Der var én by, som stod imod hele Israels hær

Der var én by, som stod i vejen, den var alt for svær.

Der var én mand, som stod i front, for hele Israels hær

Der var én mand, som modigt sagde: "Det er Gud, som bestemmer her."

C D em

/:Det var Josua. Det var Josua. Uuuuu./

C em

Han sendte sine spejder' ind, "Gå, se hvor stærk' de er."
H em

"Er de mange, er de få, har de en kæmpe hær?"
C em

Spejderne kom snart tilbage med et smøret grin
A H em

"Hvis du får de mure ned, vil byen snart være din!"

em C

Stå fast, vær modig
D G

Ingen mur i verden kan stå imod
em C

Stå fast, vær modig
D G

Gud gi'r  styrke, kom vær fuld af mod

em C

Stå fast, vær modig
D G

Hele folket venter kun på din besked
em C

Stå fast, vær modig
D H

Josua Jerikos mure, skal rives ned

Det var Gud som, fortalt' ham alt, hvad han skulle gør'
Det var Gud som, viste ham noget, ingen havde set før
Det var Josua, som førte an, i noget som virked' dumt
Det var Josua, som bød sin hær: "Vi skal bare gå rundt."  'Ja, den er god med ham'

/:Det var Josua. Det var Josua. Uuuuu:/ "Hvad har han gang i?"
                                        "Skal vi bare gå rundt her?"

"Lad præsterne gå foran hæren rundt om Jeriko
En gang rundt om dagen hele ugen, gå i tro
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Når I kommer rundt skal præsterne blæse trompet
Den sidste dag vil verden se, hvad aldrig før er sket"

Stå fast...

Den sidste dag oprandt og Josuas hær marchered' ud
Syv gang' rundt om Jeriko, sådan sagde Gud
Præster satte horn for munden, hæren klar til råb
Det virkede helt tåbeligt, men Josua han havde håb

C emHem

/:Og de råbte                  /:Der skete ingenting:/
 Og de blæste:/                 /:Stadig ingenting:/

stigentone
:/D f#m C# f#m:/

/: Og de råbte og de blæste    /:Se, nu sker der noget:/
 og de råbte, og de blæste.:/   /: Muren styrter ned:/

f#m D

Stå fast, vær modig
E A

Ingen mur i verden kan stå imod
f#m D

Stå fast, vær modig
E A

Gud gi'r styrke, kom vær fuld af mod
f#m D

Stå fast, vær modig
E A

Hele folket venter kun på din besked

f#m D

Stå fast, vær modig
E C# f#m

Josua Jerikos mure, er revet ned


