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/:Fm Bb7:/

/:Ooooh, ooooh:/
 Jeg var spedalsk, straffet af Gud.

Eb Edim

Ku’ ik’ gå hjem, for jeg var blevet stødt ud. Ooh

Jeg var spedalsk, levende død.               Eb Edim
 Hver dag sku’ jeg gå rundt og tigge om brød. Ooh

Uh, se lige ham der. Hvide pletter over det hele.
Han er spedalsk. Flyyyygt!!! Red sig hvem kan.

Eb Edim

/:Ooooooh. Ooooooh:/

 Jeg var spedalsk, min krop var syg.
 Jeg bar en smitte, måt’ ik’ gå ind i’n by. Ooh

 Jeg var spedalsk, boede i telt.
 Helt isoleret, dømt, og intet specielt. Ooh

Uren, uren. Jeg er uren. Jeg er uren.
Kom ik’ for tæt på. Gi’ et brød!
Hold dig væk! Længere væk.
Kravl tilbage i dit telt. Misfoster!

/:Ooooooh. Ooooooh:/

Db

Men så så jeg én, som aldrig
Eb

før gik denne vej.
Fm

Jeg kunne se, hvem manden var, vidste han
Gb Fm Ebm

kunne frelse mig. Ooh.

Db

Bønfaldt ham på mine knæ og
Eb

rakte hænder frem.
Fm

Mit liv var helvede på jord,
Gb

han ku’ gi’ himlen, hvis man tror .

Fm7 Bb7

Lad mig bli’ helt ren,
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Fm7 Bb7

så jeg kan leve igen.
Fm7 Bb7

Lad mig bli’ helt ren,
EbBb Eb Bb

lad Gud blive min ven.

C/e Fm7 Bb7

Lad mig bli’ helt ren,
Fm7 Bb7

jeg er på mine knæ.
Fm7 Bb7

Lad mig bli’ helt ren,
Eb Bb Eb Bb

jeg tror kom, lad det ske! Ooh! Oooh!

Fm7 Bb7

Han gik min vej, blev ved at gå,
 indtil han endelig var meget tæt på.

 Lagde højre hånd blidt på min kind.
 Himlen blev åbnet og jeg lukked’ den ind.

På det her tidspunkt vil jeg bare lige tilføje,
at DET GÅR IKKE!
For det første risikerer du selv at blive
spedalsk, når du rører en spedalsk.
For det andet, så bryder du loven!

Ingen må røre en spedalsk!
Det er lige så urent, som at røre end DØD!
Kommer du alligevel til det,
så skal du igennem en lang proces,
hvor du bliver renset og til sidst godkendt af PRÆSTEN!

Hver plet forsvandt, min krop blev stærk.
Hvad ku’ det ellers være end Herrens værk! Ooh
Jeg blev så glad, sprang vildt omkring,
fortalte hvert et men’ske om disse ting. Ooh

Oh, jeg så den mand, som aldrig
før gik denne vej.
Jeg kunne se, hvem manden var, vidste han
kunne frelse mig. Ooh.

Bønfaldt ham på mine knæ og
rakte hænder frem.
Mit liv var helvede jord,
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han ku’ gi’ himlen, hvis man tror .

Fm7 Bb7

/:Han gjorde mig helt ren,
Fm7 Bb7

så jeg kan leve igen.
Fm7 Bb7

Han gjorde mig helt ren,
Eb Bb Eb Bb

Gud er nu min ven.

Eb Edim Fm7 Bb7

Han gjorde mig helt ren,
Fm7 Bb7

jeg var på mine knæ.
Fm7 Bb7

Ja, jeg blev helt ren,
Eb Bb Eb BbEb Edim

med Jesus ku’ det ske! :/


