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Intro:
D

Vers 1:
            D
For Himlens trone, foran Gud,
                           F#m
dér træder frem og be'r for mig
              Bm
han, som blev kærlighedens bud,
           Em
som gennem døden baned' vej.
            G              Em
Mit navn er skrevet i hans hånd,
            Bm              D/F#
mit navn er skrevet med hans blod,
          G              Em
dermed er fjernet dødens bånd
            G          Bm
og det, jeg gjorde Gud imod.
            G          
og det, jeg gjorde Gud imod.

Mellemspil:
D    D/F# G
Bm  D/F# G

Vers 2:
Men når min indre skyld for mig
bli'r mørke og fortvivlelse,
da ser jeg op og ser, at jeg
endnu har fuld befrielse.
Fordi en syndfri frelser led,
en syndig sjæl nu regnes fri, 
og Gud i sin retfærdighed
mig ser, som var jeg Kristus lig,
mig ser, som var jeg Kristus lig.

Vers 3:
Så løft dit øje, se ham dér,
den evige retfærdighed,
et uforanderligt JEG ER,
en dyb, fuldkommen kærlighed.
Så er min sjæl kendt ren og fri,
så er der ikke mørke mer', 
så er min død med ét forbi
en Himmel foran mig jeg ser,
en Himmel foran mig jeg ser.

Mellemspil:
Bm

D
Dig være ære,
Em
Herre over dødens magt.
Bm
Evigt skal døden være
G
Kristus underlagt.

Outro:
D  Em  Bm  G

T: Claus Petersen, Charitie Lees Bancroft
M: Vikki Cook
A: 1/1
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O Come To The Altar - 2



Helligånd, vor sorg du slukke 
Mel.: Heinrich Albert 1642. Ny melodi: Arvid Asmussen 2015

INTRO: C#m  -   E

VERS 1
C#m7                    E6/g#    Amaj
Helligånd, vor sorg du sluk  -  ke,
E                       H/d#
al vor dunkelhed gør klar,
E/g#                      Amaj
livets kilde du oplukke,
C#m                      H
Davids-nøgelen du har.1
E/g#      A                   E
Giv os trøst i al vor nød,
        A/c#        H
lys i mørke, liv i død!
E/g#    A                    C#m
Giv os trøst i al vor nød,
     A/c#  E/h   E/g#  A
lys i mørke, liv i død!

VERS 2
Du, den nye verdens skaber,
vis på os, hvad du formår,
kæmp, så verdens fyrste taber,
vind, så Jesu ord består!
/: Byg dit tempel i vort bryst,
fyld Guds hus med Himmel-lyst! :/

F#m – A – C#m – E …

OMKVÆD
F#m                      A
Råb i vores hjerter: ”Abba Far!”
C#m                     E
Råb i vores hjerter: ”Abba Far!”
A/c#
Helligånd du er her
E/h                                    C#m           
E (rep. ad lib)
Trøst og styrk enhver der længes

Paul Gerhardt 1647. J.C. Jacobi 1725. - A.M. Toplady 1776. Edw. Bickersteth 1833. - N.F.S. Grundtvig 1837. 
1 Åb 3,7 / Rom 8, 15-16
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Jeg er din, o Gud 
 
(Capo 1) 

C         G/h        Am              F 
Jeg er din, o Gud, jeg har hørt din røst 
Am         G                     C 
Hørt dit nådekald til mig; 

   C             G/h             Am     F 
O, men drag mig nu ved din milde ånd 
Am    G              C 
Altid nærmere til dig!  
 
F                 G              C          /e      F  
Drag mig, drag mig nærmere til dig 
           Am        G        C 
Til dit kors, o Herre kær 
F                 G              C         /e       F  
Drag mig, drag mig nærmere til dig 
           Am       G            C 
Til jeg ser dig som du er 
 
Du må salve mig til din tjeneste 
Med din nådes olie Gud 
Så min vilje helt må gå op I din  
At jeg lyder kun dit bud 
 
Drag mig, drag mig … 
 
Hvilken salig fryd at på denne jord 
Have almagts Gud til ven 
At I nødens stund sende bud til ham 
Og få svar fra ham igen 
 
Drag mig, drag mig … 
 
Al din nådes dyb, al din kærlighed 
Dog jeg fatter ej fuldt ud 
Førend der hos dig du skal slutte mig  
I din favn, min frelses Gud 
 
Drag mig, drag mig … 
 
Fanny Crosby / Kristian Bonde-Nielsen 



 



Min Jesus lad mit hjerte få
B. C. Lund 1764, Grundtvig 1846

E x4

E
Min Jesus, lad mit hjerte få

E E/G#
en sådan smag på dig,

A E/G# C#m
at nat og dag du være må

A H E/G#
min sjæl umis  - te - lig!
A

Da bliver nådens tid og stund
mig sød og lystelig,
til du mig kysser med din mund
og tager hjem til dig.

Mit hjerte i den grav, du lå
til påskemorgen rød,
lad, når det aftner, hvile få
og smile ad sin død!

Før så mig arme synder hjem
med din retfærdighed
til dit det ny Jerusalem,

E/G#
til al din herlighed!

A C#mH
_______

E/G# A
Før så mig arme synder hjem

C#m H
med din retfærdighed

E/G# A
til dit det ny Jerusalem,

C#m H
til al din herlighed!
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