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intro /: Em :/
Em

Sig mig, hvad bruger Jesus egentlig kræfterne til?
 Sig mig, hvorfor helbrede, hvad er det han vil?
C

Sig mig, hvorfor snakker han bare om fred?
B

Sig mig, hvorfor så kærlig, det gør mig så vred!

Se mig, gi’ hans kræfter til mig, bare for en dag!
Se mig, så vil’ jeg kæmpe bravt for Israels sag!
Se mig, med Jesu magt så vil’ vi endelig vinde!
Se mig, med et knips vil’ romerne forsvinde!

C

Han stolede på dig, Judas! / Men han blev bare ved at sige,
D

Han regned’ med dig, Judas! / himlen er hans kongerige.
Em

Han satsed’ på dig, Judas! / Sølv og magt er mere værd,
F

  Ooh                      / problemet løses kun med sværd.

Em D/f#

Er det nu mig, som er grådig og sindssyg?
G A

Er det nu mig, som er løgner og svag?
Em D/f#

Er det nu mig, som ska’ ha’ hele skylden,
G A

når han nu ikke vil kæmpe vor sag?

Em D/f#

Tænk nu hvis jeg havde haft disse kræfter.
G A

Tænk nu hvis jeg var Guds søn for en dag.
Em D/f#

Tænk nu hvis jeg havde kræfter som Jesus.
G A

Ja, så ku’ romerne pænt skrubbe af. Ooh.

Sig mig, hvorfor skulle jeg sige nej til en skat?
Sig mig, hvorfor ik’ forråde Jesus i nat?
Sig mig, hvad får vi ud af Jesu himmelske rige?
Sig mig, hvad vil: elsk din næste! egentlig sige?

Se mig, nu hjælper jeg hans skæbne høfligt på vej!
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Se mig, mørkets magt ta’r kontrollen i mig!
Se mig, når Jesus ik’ vil bruge vold i sin magt.
Se mig, så slutter jeg med djævelen en pagt.

/:Du bringer kun sværd, gråd og kolde krige.
Du bringer kun død, frygt og mord.
Du bringer kun blod, angst og bange skrige.
Blod og død, blod og død, ooh.:/


