
9 Tilfangetagelsen 
 

Dm 

Lad dette bæger gå forbi mig far. 

Dm/c 

Jeg længes ind i dine arme far. 

Dm/b 

Mærker min krop gi’ langsomt efter far. 

Bbmaj     Asus A 

Oooh far, far.  

 

Det’ koldt i nat, og jeg er ensom far. 

Se mørket tager mig, døden kommer far. 

Timen er sat, og jeg er bange far. 

Oooh far, far. Min far. 

 

Bb                                     C 

Fyld nu min sjæl, fyld mit hjerte med mod. 

         A/c#                       Dm                 F/a 

Tænd håbet i mig, så jeg kan stå imod, 

     Bb                     C           Dsus D 

gi’ mennesket håb, ved mit blod. 

 

Lad mig bli’ en bro, når de kalder mit navn. 

Når de råber i tro, tager jeg dem i min favn. 

I den mørkeste storm, bli’r jeg en havn. 

      Bb             Asus  

Min Gud. Min Gud.  

A                  Dm 

Lad din vilje ske! 

 

Jesus  Peter, Johannes og Jakob 

Dm  C/e  

Sover I?  Hvad nu? 

F 

Sover I!  Undskyld! 

Gm 

I sover!  Vi er simpelthen så trætte 

        Asus 

Min tid er nær, 



        A     

hvor jeg skal dø og I Jamen 

 

Dm  

Sover?  Det var ik’ meningen. 

C/e       F 

Bare én time! Vi bad skam også lidt. 

        Gm 

Og I sover!  Vi vil altid være dine bedste venner! 

     Asus                      A 

Se, mine bødler står i kø! 

 

Hej Jesus. Det er slut nu! (Judas gi’r Jesus et kys på kinden) 

 

Vagterne   

          Dm  C/e    F 

/:Det’ ham! Fang ham! Det’ ham! Fang  ham! (response fra 2.x) 

D/f# Gm 

Bind ham!   Bind ham! 

E/g# A 

Tag ham, heyo! Heyho! 

 

Det’ ham! Fang ham Det’ ham! Fang ham! 

Tag ham!  Tag ham! 

Bind ham!, heyo!:/ Heyho! 

 

Jesus 

  Dm                                        C/e  F 

/:Forråder du mig med et kys, Judas? Ja! 2.x med disciple 

                                             D/f# Gm 

Svigter du mig med et kys, Judas?  Ja! 

                                          E/g#  A 

Dræber du mig med et kys, Judas?  Ja!  

A  

Min Gud, din vilje ske!:/ 

 

Judas 

Jesus, du havde din chance.  (Tema fra Judas omkvæd) Du har haft  

Nu ta’r jeg revanche.  

Sølv er nu min branche. 

Min vilje ske! 



  

Disciple 

/:Forråder du ham med et kys, Judas? 3x 2.x med disciple 

Svigter du ham med et kys, Judas?   

Dræber du ham med et kys, Judas?   

Oh Gud, det må ik’ ske!:/ 

 

Judas 

/:Han havde sin chance…/:  2x 

 

Disciple 

  Em                                      D/f# G 

/:Lad os trænge dem tilbage Jesus!  3x           

                                             E/g# am 

Så ska’ de få død’n at smage, Jesus! 

                                         F#/a#  B 

Du er Gud, det’ ingen sag, Jesus! 

B 

Jesus, lad det nu ske!:/ 

 

/:Det’ ham! Fang ham!   4x  

Tag ham! Bind ham, heyo!:/ 

 

Jesus: Stop!!! 

 

Jesus    Disciple, spoken 

Em         

Tag mig med, hvis det er det I må,  Jamen Jesus, lad os kæmpe! 

Em/d 

hvis bar’ I lader mine venner gå.  Brug din kraft, Jesus!  

Em/c# 

Mørket har magten og vil ik’ forgå. Flygt venner! Han har opgivet! 

   Cmaj  Bsus   B     Em 

Oh far, lad din vilje ske!  Løb!  

 

Vagter, spoken 

Bind ham! Du kommer med os du! 

Nu skal du bare se, hvad der sker! 

Det her vil du fortryde! 
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