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Intro: /: A / E/g# / G / D/f# :/
A

Han sagde, at jeg er klippefast.
E/g#

De tog ham med, mit hjerte brast.
G D/f#

Hvad skal jeg gøre, jeg følger med.

A

Men Jesus sagde: 'Hold ud, hold ud!
E/g#

Hans skæbne er lagt over til Gud.
G D/f#

Det' farligt nu at ta' af sted.

A

Men, hvor tager de Jesus hen?
E/g#

Jeg må, jeg er hans bedste ven,
G D/f#

vide, hvad der nu skal ske!

A

Hvis du følger Herrens vej,
E/g#

så vil det ende galt for dig.
G D/f#

Vent, nu bare her og se.

Bm

Jeg er stærk, jeg klarer mig.
C A/c#

Det vil gå galt for dig!

Dm F

/:Jeg, gi'r mit liv for dig,
Gm

vil være nær hos dig.
F/a Bb Bb/c

Jesus se, jeg følger efter.

Dm F

Vil, sætte alt på spil.
Gm

Gøre, hvad der skal til.
F/a Bb Bb/c

Jesus se, jeg følger efter.:/

De førte ham til præstens gård,



Peter, Fornægtelsen (Page 2)
Written by: 2014 Torben S. Callesen

hvor vagter på min Jesus slår.
Jeg ser, hvordan han lider dér.

Flygt ud af gården i en fart,
for ellers bli'r du fanget snart.
Du er ik' velkommen dér.

Jeg er stærk, jeg klarer mig.
Det vil gå galt for dig!

Jeg, gi'r mit liv for dig...

Bb C

/: Jeg har set dig før,  Jeg kender ham ikke!
Dm

du har med ham at gøre,
F/a

som de har fanget.  Han er fremmed for mig!

Bb C

Dit sprog forråder dig,  Jeg kender ham ikke!
Dm

lad være med at sige nej,
F/a...

du er med Jesus.:/  Hør, når jeg siger nej!

Oooooou
Oooooou
Oooooou
Oooooou

Hanen galer,
som forudsagt.
Det viste sig,
at jeg er fej.

Mit hjerte er knust.
Jeg forlod min ven.
Intet bli'r godt igen.


