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intro: /: Cm / F :/

VERS
Cm Bb Ab G

1 Jesus var hjemme og huset fyldt op,
Cm Bb Ab G

på en lørdag, en sabbat, ej kom nu, hold op.
Cm Bb Ab F

En sabbat er hellig, den er helt speciel,
Ab Bb Cm F

men Jesus holdt møde alligevel, oooh.          kor
Ab Bb Cm F Cm F

Men Jesus holdt møde alligevel.

2 De kom med en mand, de ku ik’ få ham ind.
De skubbed' og maste, nogle råbte: forsvind.
De gav ikke op, kravled bare omme bag,
og lavede et hul i husets tag, oooh.
Og lavede et hul i husets tag.

Det kan man da ik’!
De gjorde det.
Lave hul i Jesu tag?
Det var det, de gjorde!
De er vanvittige!

3 Hullet var stort, og de hejste ham ned,
ned foran Jesus, han blev ikke vred.
Han så deres tro, sagde de spottende ord:
din synd er forladt, fordi du tror, oooh.
Din synd er forladt, fordi du tror.  Cm  F  Cm  F

 OMKVÆD
F G

Men hvem tror han, lige han er.
Am C/e

Kun én kan tilgi’ synder her.
F G

Tror han, at han er selve Gud?
Am A

Hvis vi dog bare ku’ smide ham ud.

F G

Hvis de tror, hvad han har sagt,
Am C/e

så vil de tro, han har Guds magt.
F G

Og hvis vi holder vores mund,
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Am A Cm F Cm F

så ser de ik’, at han er ond!

4 Alle blev stille, vented’ spændt på at se,
om et mirakel nu var ved at ske.
Han så os og vidste, døden ku’ bli’ vor dom,
hvis ikke han tænkte sig om, oooh.
Hvis ikke han tænkte sig om.

T Ville de slå ham ihjel?
U Ja, der er dødsdom for at gøre sig selv til Gud.
T Er du seriøs?

5 ”I tror ik’ at  jeg kan forlade hans synd?
I tror ik’ at jeg er Guds enborne søn?
Så derfor, så siger jeg: ta’ din seng og gå!
Spring højt, så hele verden må forstå, oooh.
Spring højt, så hele verden må forstå.”

6 Så skete miraklet, han rejste sig op.
Den lamme sprang rundt og ku’ slet ik’ hold’ op.
Folk priste Gud for det de nu havde set.
Ku’ ik’ se, han var falsk profet, oooh.
Ku’ ik’ se, han var falsk profet.

OMKVÆD


