
13 Det er fuldbragt 

Jesus på korset 

Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? 

Min Gud, min Gud, hvor er du nu? 

   

Det er fuldbragt! 

 

Det er fuldbragt! Uouohoh! 

Det er fuldbragt! Uouohoh! 

 

Ouh, ouh, oh, ouh, uououh.  (Kor, medens verset synges) 

Ouh, ouh, ouh, ouh, uououh. 

 

Den lamme 

Da jeg var lam, blev du min redning, redning. Kor: Redning 

Frelste min krop, som var helt ødelagt. Uououh 

Red nu dig selv, Gud er din redning, redning. Kor: Redning 

I stedet råber du: Det er fuldbragt! Uououh Kor: Det er fuldbragt! 

 

/:Uouohoh.:/ 

 

Spedalsk 

Jeg var spedalsk, du var min redning, redning. ” 

Du frelste mig med himlens guddoms magt. Uououh 

Frels nu dig selv, Gud er din redning, redning. ” 

Dit svar på korset er: Det er fuldbragt! Uououh Kor: Det er fuldbragt! 

 

Omkvæd 

 

Uma 

Da jeg var død, blev du min redning, redning, 

selvom du mærkede min fars foragt. Uououh 

Hvorfor vil du ik’ be’ om redning, redning? 

Hvad er det, som du mener er fuldbragt? Uououh 

 

Børn 

Vi så dig komme som vor redning, redning. 

På æslets ryg, ligesom forudsagt. Uououh 

Du er vor konge og vor redning, redning. 

Hvorfor nu korset, før det er fuldbragt? Uououh 

 

Omkvæd 

 

Disciple 

Du var vor mester og vor redning, redning. 

Du havde en plan og alting var planlagt. Uououh 



Nu døden nær, hvor er din redning, redning? 

Hvordan nu sige, at: Det er fuldbragt? Uououh 

 

Romersk officer 

Som romersk officer ser jeg en ting eller to. 

Men den her mand, med det der’ sket,  

får mig til at tro. 

Mærk selv, hvor jorden skælver, ved det vi nu har gjort. 

Selv skyerne formørkes, alting klædes i sort. 

 

Jeg pisked’ og jeg plaged’ ham, men han holdt sin mund. 

Han bad for sine fjender i sin mørkeste stund. 

Jeg tror, han er Guds søn, nu ramt af verdens foragt.    

Hvordan kan manden ellers råbe: Det er fuldbragt! 

 

/:Det er fuldbragt! Han har Guds magt! 

Det er fuldbragt, som forudsagt! 

 

Det er fuldbragt! Hans råb i nød. 

Det er fuldbragt! Ved Jesu død.:/ 

 

Det er fuldbragt! 
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