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Biblen er mit link
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Vers 1:
Hm
A/Hm G9 /Hm
Jeg fandt en gammel støvet bog
Hm
A/Hm
G9 /Hm
Med et meget mærkeligt sprog
F# m7
G9
Den begyndte der, hvor jorden den blev til
G9 D/F# Em7 11
A 7sus4 A
Jeg læste mer´ og tænkte, hvad mon den vil
Hm
A/Hm G9 /Hm
Fra én til to og mange fler´
Hm
A/Hm
G9 /Hm
Jeg gad vide, hvad der sker
F# m7
G9
Mens jeg læste, blev det mere og mere klart
G9 D/F# Em7 11
A 7sus4 A
D/F#
Gud har styr på alt, og det er da rart

F# /Bb Hm

Rap 1:
G9
Hm7
Der var Adam og Eva der gik i en park
A
D/F#
Der var Noa, det var ham der byggede en ark
G9
Hm7
Der var Jakob, ham med rigtig mange børn
A
Hm7
A
Der var Moses ham der så den brændende tjørn
D/F#
G9
Hm7
Der var Job, det var ham der mistede alt
A
D/F#
Der var Gideon ham, der kæmped da det virkelig gjaldt
G9
Hm7
Der det ny, der det gamle, der er meget, meget mer´
A
Du må selv åbne bibelen og se, hvad der sker
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Omkvæd:
D
Dsus4
A
Hm A
/: Biblen er mit link der finder jeg svar
G9
D/F#
Em7
A7sus4 A
Jeg kan komme med de spørgsmål, og tanker jeg har
D
Dsus4
A
F# /Bb
Læs den bid for bid Læs den ord for ord
Hm
A 7sus4
D
Den giver styrke, til alle som tror :/
Vers 2:
Bibelen den er mere end ord
Det jeg læser, sætter spor
Gud har skabt mig, han er min ven
Han er nær, hvor end, jeg vender mig hen
Jeg må eje denne bog
Gøre mig meget mere klog
Fortælle andre hvad den handler om
Uden Guds ord vil livet føles tomt
Rap 2:
Der var Jesus, der blev fødte i en mørk, lille stald
han vokses op og blev en mand, der fulgte sit kald
han samlede disciple og sammen hang de ud
de fortalte om Jesus og hans far, der er Gud
Han døde på et kors men stod op igen
Og Helligånden kom da han drog til himmelen
Der det ny og det gamle, der er meget, meget mer´
Du må selv åbne bibelen og se hvad der sker
Omkvæd:
/: Biblen er mit link
Der finder jeg svar
J eg kan komme med de spørgsmål, og tanker jeg har
Læs den bid for bid
Læs den ord for ord
Den giver styrke, til alle som tror :/

© 2008 Tekst: David Pless, Andreas Pless og Lisbeth Malmkjær Houlberg
Musik: David Pless

UP SIDE DOWN

info@up-side-down.dk

Stærevej 16, DK-4040, Jyllinge

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

