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Jeg sad ved vejen Musik: Line Nielsen 2015

Jeg sad ved vejen og kunne ej
se hvad der skete, for blind var jeg.
Jeg hørte skaren og spurgte om
hvad der nu skete, om hvem der kom.

"Det er ham, Jesus, fra Nazaret!"
Fra da jeg råbte, ku' ej bli' træt:
"Forbarm dig, Jesus, nu over mig."
De bad mig tie: "Hold op med dig."

Jeg råbte mere til Davids søn,
og Jesus hørte mit hjertes bøn.
Han stod nu stille, og sagd' til dem,
at de sku' føre mig til ham hen.

Hans stemme lød, og han spurgte mig:
"Hvad ønsker du, at jeg gør for dig?
"Jeg vil så gerne, at jeg må se."
Og mesteren, han lod dette ske.

"Din tro har frelst dig," jeg hørte ham,
tro i mit hjerte han kaldte frem.
Mit hjerte kunne ej alt forstå:
Jeg priste Gud, for nu ham jeg så.

Og folk, der så det, de priste Gud,
og siden da har jeg sunget ud:
"Se du på Jesus, han elsker dig!
Han gav mig troen, han frelste mig."

Tekst: Line Nielsen 2015

Over Luk 18,35-43
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