
14 Revolution 
Em 
Vi var bange som aldrig før og Uuuuh… 
G                                           Cmaj 
gemte os bagved låste dør’ i frygt. 
 
Em 
Hvis soldaterne fandt os her vil’ 
G 
alle bli’ slået ned med sværd vi,  
Cmaj 
vi var eftersøgt. 
 
Em                                          D/f#      G 
Det gav et sæt, da det banked’ på, og 
G                                         G/b      C 
alle straks kom helt op og stå, men 
                                           D 
frygten letted’, det var Magdalene. Ooooh 
 
”Vi bringer nyt, graven ligger øde, 
Jesus rejste sig fra de døde.  
Han er opstanden, nu’ vi ik’ alene! Ooooh 
 
G 
Han er opstanden! Jaah!    Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor 
Han er opstanden! 
Dsus 
Han er opstanden! Jaah!   
                            B/d# 
Han er opstanden! 
 
Em                 D/f#     G 
Vi tror, når vi ser det selv!  Disciple 
                      G/b  C 
Vi så, de slog ham ihjel!   
                  Cm 
Er I er gået fra forstanden? 
  
Peter og Johannes 
Vi var to, og vi løb afsted, vi Uuuuh… 
troed’ ikke på den besked de ga’. 
 
Vi kom frem, hjerter vildt oprevet.  
Graven tom, som de havd’ beskrevet.  
Hvor blev Jesus af?  
 
Fuld af frygt, vi ku’ ik’ forstå, hvem 
ville tage Jesus, bare gå hen,   
vælte stenen bort og så forsvinde? Ooooh 



 
Var det sandt, her i morgenrøden, 
ha’d han vundet selv over døden?        
Måtte han dø, så livet kunne vinde? Ooooh 
 
Er han opstanden? Ooh 
Er han opstanden? 
Er han opstanden? Ooh 
Er han opstanden? 
 
Vi tror, når vi ser det selv! 
Vi så, de slog ham ihjel! 
Er vi gået fra forstanden? 
 
Spoken words, Johannes og Peter 
Em                         D/f#            G                      G/b 
Vi var samlet, sent om aft’nen selv samme dag. Kor synger 
C                                                                       D 
Ingen kunne svare på, hvor Jesus var blev’t af. 
Em                         D/f#         G                        G/b  
Frustration, konfrontation og store skænderier 
      C                                                           D 
gav ik’ en smule svar på alle vores teorier. 
 
Pluds’ligt, midt i blandt os, stod en mand i himmelsk skær. 
Chok gik gennem rummet, da vi så: Jesus er her! 
Han vidste godt, vi tvivled’, selvom vi var Jesu venner. 
Derfor vist’ han sårene i siden, fod og hænder. 
 
Fyldt med gensynsglæde trilled’ tårer stille ned, 
mens han løfted’ hænderne, velsigned’ os med fred. 
”Gå nu ud i verden, og forkynd for hver nation, 
at fra og med i dag starter en livsrevolution.” 
 
/:Han er opstanden! Jaah! 
Han er opstanden! 
Han er opstanden! Jaah!  
Han er opstanden! 
 
Jesus brød dødens magt, 
opstod som forudsagt. 
Gav håb til os som ingen anden.:/ 
 
Han er opstanden! 
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