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Skill: Intermediate

Löfterna
kunna
(psalm 254)

ej

svika

Löfterna kunna ej svika
5 -5 5 4 5 4 4 3
Löftena kunna ej
5 -5 5 4 4 4 4 5
Jesus med blodet

3 3 3 -5 -5 5
svika, Nej, de står evigt kvar
4 -3’-3’ 4 3 -2?
beseglat Allt, vad han lovat har.

5 5 5 4 3 -3’ 3 5 5 5 4 3 4 -3
Himmel och jord må brinna, Höjder och berg försvinna,
-3’-3’ 4 -4 5 -5 3 -3’3 -3’ 5 -4 4
Men den som tror skall finna, Löftena de stå kvar.
Gör såsom Abraham gjorde, Blicka mot himlen opp!
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Medan du stjärnorna räknar, Växer din tro, ditt hopp.
Tro, när det mörknar på färden, Solen ej slocknat har.
Blott några timmar, och sedan Strålar en morgon klar.
Tro, när dig världen förföljer ,Med dig i ugnen het
Vandrar en “gudason” härlig, Prövade, själ, det vet!
Tro, när dig vännerna svika, Tro, när blott en står kvar,
Jesus, din vän, skall dig följa, Alla, ja, alla dar.
Tro under allt, som dig möter! Snart du ju hemma är.
Då skall i åskådning bytas Det, som du trodde här.
Gjorde om den här från psalmboken till tabs som går i A. I
psalmboken går den i Ab men det är bara att höja den ett halvt
steg. tecknet ‘ betyder böjning av noten men för den som inte
bemästrat detta är det ej nödvändigt.
Lycka till!
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