
Från början var vi endast tolv,
men sen blev vi många, från Sidney till Solf.

Vilka är vi?
I flodens vatten vi båda stod,

när himlen öppnades och jag förstod. Vem är jag?



Så trångt och besvärligt
det var när jag kom,
men herdarna gladdes
och änglar med dom.

Vad handlar det om?

Då klipporna rämnade och marken skalv,
var segern ännu bara halv.

Men tredje dagens morgon kom,
Nu! Seger! Vad handlar det om?



Så startade resan,
jag måste ju hem,
men lovade säkert

att komma igen.
Vad handlar det om?

av Paulus

Det gjorde så ont när Jesus sa, �den du förföljer, det är ju jag!�
Sen förstod jag att vem som helst, som tror på Jesus kan bli...

Vad då?
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�Simsalabim!� säger häxa.
Ej med oss att förväxla,
vi kan bara växa. Vilka vi?

Nio nycklar på min knippa finns.
I tro, men bara av nåd de vinns.

Vilka då?

PROFETIA



av Paulus av Paulus

Vad gör oss glada?

Mamma:
När du hjälper till.

Pappa:
När du är snäll och lydig.

Jag:
När jag får en kram.

Det är himlastort, innanför himlaport.
Jag får det efter sista varvet.

Vad är det?

Det startar i magen, känns som en vind.
Syns sen i ögat, på mun och på kind.

Vad är det?

Det blir glädje bland
Guds änglar över en
enda syndare som
omvänder sig.

Lukas 15:10

Jesus jublade och sa:
 ”Jag prisar dig, Fader, för att
du har dolt detta för de visa
och kloka, men uppenbarat
det för de olärda och små”.

Lukas 10:21

Han gläder sig
över dig med lust,
han fröjdas över
dig med jubel.

Sefanja 3:17
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av Paulus av Paulus

Hit som liten, dit som stor.
Nu vi väntar på retur!

Vad är det vi väntar på?
Kolosserbrevet lär

vem var, förblir och är?

av Paulus

HIMLATAGET



av Paulus av Paulus

Nokiachefen i all ära,
men han kommer inte ens nära. Vem då?

Mitt förråd i himlen

Tacksam  Hjälpsam

Snäll       Lydig

Be

Predika

Det gick som en ilning igenom min kropp,
när testamentet jag läste som gav mig hopp.

Vad har jag blivit?



Ingen för liten, ingen för stor.
Vi hjälper alla som på Gud tror.

Vilka är vi?

av Paulus

?

Jesus, tack för blodet ditt,
som renar mig - gör hjärtat vitt.

Vad har jag blivit?

Överstepräst

Förbundsarken

Förlåten

Jesus

I arken;
manna

lagtavlor
Arons stav

SARA
är förlåten

KURT
är förlåten



Örat kan höra, ögat kan se, munnen båd� prata och le.
Vi vill att handen och foten är me�. Vilka vi?

av Jakob av Petrus

Följ mig

Mark 1:16-18

Petrus frågaBekännelsen

Matt 16:13-19 Matt 18:21-22

Härlighetens berg

Matt 17:1-8

Protesten

Joh 13:2-15

Förnekelsen

Luk 22:54-62

Jag pöste och log
tills tuppen gol.
Sen kom Jesus
med morgonsol.
Vem är jag?

Överraskningen

Joh 21:1-14

Uppdraget

Joh 21:15-17



av Johannes

Först byggde Noa den,
sedan blev Jesus själv en...

Vad då?

av
Judas

Jag talade jämt om
samma sak,

�Kärleken saknar
väggar och tak�.
Vad kallas jag?

Tillrättavis-
ning

NattvardenFölj mig

Golgata GravenGetsemane



Alla tävlingar har sitt, alla resor likaså.
Detta vill jag kalla mitt,

i himlen ska jag det nå. Vad då?
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