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1. Vorherres liv er livets pris 
for verden fjernt fra Paradis,
hvor jorden drikker Abels blod
og bærer tjørn af Evas rod. 

2. Hvor babelstårne skyder op,
missiler mellem sjæl og krop.
Hvor mure blomstrer i beton,
som stærkes værn med jernhård hånd. 

3. Hvor barnemord i Betlehem
får folk på flugt fra hus og hjem.
I Rama høres mødres skrig.
Endnu en dag, en dag i krig. 

4. Hvor præster tjener deres gud,
med kolde krav og hårde bud,
dér rives templers forhæng ned
af Gud, der går i Adams sted.
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5. Dér skyder korset grønne skud,
og Kristus går af graven ud
til tusind engles fløjtespil.
Hvordan, hvorfor? Fordi Gud vil.

6. Derfor er dagen endnu god
trods barnemord og Abels blod.
Derfor er livet livet værd,
og kræver alt dit nærvær her.

7. Så riv da babelstårne ned,
klæd sørgende i kærlighed.
Giv rum til dem der er på flugt,
din dag, din tro skal bære frugt.

8. Vorherres liv er livets pris,
en solopgang fra Paradis,
en sang, når verdens larm gør stum,  
en åben dør til himmelrum.
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