Gud, væk din drøm i mit hjerte
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1.Jo - sef, en drøm - mer, en


      




    





drøm- mer for Gud, svøb - tes i drøm - me - nes kå - be.

         
Let ri-mes hå - be på

Den,som er ud - valgt, må

bæ - re Guds drøm.
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tå - be.
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Josefs sidste drøm
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Gud, i din drøm ven - des

ondt til det go - de.

Gud,væk din drøm i vort hjer - te.


           
 
        

  










 


 

  






1. Josef, en drømmer, en drømmer for Gud,
svøbtes i drømmenes kåbe.
Den, som er udvalgt, må bære Guds drøm.
Let rimes håbe på tåbe.
Gud, i din drøm vendes ondt til det gode.
Gud, væk din drøm i vort hjerte.

5. Hjertet vil krympe, når vreden blir stor,
kræve man ikke skal glemme.
Men hvor vi dømmer, dér beder Guds søn.
Han gir forsoningen stemme.
Gud, i din drøm vendes ondt til det gode.
Gud, væk din drøm i vort hjerte.

2. Josef, du drømte, men drømmen blev dyr,
skilte dig fra din familie.
Blind jalousi kan slå brødre ihjel.
Glad fik den Onde sin vilje.
Gud, i din drøm vendes ondt til det gode.
Gud, væk din drøm i vort hjerte.

6. Drømte du, Josef, den dag om Guds søn?
Så du Guds kommende rige?
Så du hvor Abel tar Kain i sin favn?
Så du, Den onde vil vige.
Gud, i din drøm vendes ondt til det gode.
Gud, væk din drøm i vort hjerte.

3. Brødre kan flænse en kappe itu.
Håne den sære med drømmen.
Drive ham bort fra sit hjem og sit land.
Smålighed flyder med strømmen.
Gud, i din drøm vendes ondt til det gode.
Gud, væk din drøm i vort hjerte.

7. Giv os som Josef forsoningens drøm,
Paradisdrømmen ved Ånden.
Kristus, forbarm dig! Vor verden er kold.
Esau! Tag Jakob i hånden!
Gud, i din drøm vendes ondt til det gode.
Gud, væk din drøm i vort hjerte.
1. Mos.50,15-21.

4. Solgt som en slave! men udvalgt af Gud,
blev du den største blandt store.
Men da du så dine brødre igen,
genså du angst, hvad de gjorde.
Gud, i din drøm vendes ondt til det gode.
Gud, væk din drøm i vort hjerte.

