
Pladsbyttet

1. Jesus, nu knæler jeg her ved dit bord.
Alt lægges frem for dig, tanker og ord.
Al synd, som er i mig,
lægger jeg frem for dig.
:/: Jesus, jeg beder dig:
Tilgiv du mig! :/:

2. Jesus var uden synd, pletfri og ren.
Han ser mit syndeliv og syndens mén.
Så siger Han til mig:
Jeg bytter plads med dig;
:/: jeg gi'r mit liv,
fordi du skal gå fri. :/: 

3. Tak, Jesus, at du led døden for mig.
Al min retfærdighed har jeg i dig.
Synden tog du på dig,
derved du frelste mig.
:/: Tak, Jesus, tak,
fordi jeg må gå fri. :/:
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Kan du undvære Jesus

1. Kan du undvære Jesus,
som kom til jorden ned
den første julenat - for
at give os sin fred?
Kor: Kan du undvære Jesus?
Det vil jeg spørge dig.
Jeg håber, du kan svare
af hele hjertet: Nej.

2. Kan du undvære Jesus,
som levede på jord
et syndfrit liv for alle?
Tænk, hvilken nåde stor!

3. Kan du undvære Jesus?
Det levende Guds lam,
som gav sit liv på korset
for al din synd og skam!

4. Kan du undvære Jesus?
Af graven han opstod.
Han vil dig gerne frelse.
Blot tro og tag imod.

5. Kan du undvære Jesus,
som beder nu for dig.
Han vil, at du skal følge
ham her på livets vej.
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Guds nåde det er nok for mig

1. Guds nåde det er nok for mig 
der findes ingen anden vej 
som fører til Guds rige. 
Så kom gå med den smalle vej 
der er beredt en plads for dig 
et hjem i nådens rige. 

2. Ja tænk sig hver en morgen gry 
jeg atter må til Jesus fly 
og fmde dobbelt nåde. 
Jo mer' jeg ser på dig Guds søn 
jeg ser at alt er nådeløn 
ja nåde over nåde.

3. Af nåde er jeg nu Guds barn 
jeg friet er fra satans garn 
forunderlige frelser. 
Han tog mig op, og bar mig hjem 
og jeg er nu kun en af dem 
der lever af Guds nåde. 

4. Jeg stiller mig ved korsets fod 
og der jeg bare ta 'r imod 
alt detsom Gud vil give. 
Ja tak for alt hvad du mig gav 
jeg flyder nu i nådens hav 
der vil jeg altid blive. 

5. Tak Jesus, tak for Golgata 
den største tak den skal du ha' 
tak for forsoningsværket. 
Tak at du råbte ud fuldbragt 
et bedre ord blev aldrig sagt 
det har jeg ofte mærket. 

6. Og når Guds ord det trænger ind 
og fylder både sjæl og sind 
så er jeg i Guds nåde. 
Jo mer' jeg tager, mer' jeg får 
blot altid jeg i nåden står 
det er for mig en gåde. 
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