
PAPPA I HIMLEN   (Fader Vår)     
Text & musik: Elsa Rydin 
 

          G            D/G        C/G                                                G       D/G   C/G          
1. //: Gud, Du är    vår Pappa i himlen   ://    //: Du är bara, bara  god     :// 
                               Em7 
Låt Ditt namn bli helgat 
                               Am7 
Låt Ditt namn bli ärat 
                               Em7 
Låt Ditt namn bli upphöjt 
                 Dsus                            Am7                   Em7 
här mitt ibland oss, och där vi bor, i hela vårt land 
                Am7                     Em7 
Vi vill ge ära till Ditt stora namn.  
                D                            C                 Dsus 
Vi vill ge ära till Ditt stora namn,    Je-sus 
 

Refräng: 
Dsus                G            D/F# Em7  Em/D        C        G/B  Am7 C/D    G  D/G  C/G    G  D/G  C/G 
//:  Du är vår Gud.   Vi ärar  Dig!   Du är vår store Gud               :// 
 
 
          G             D/G      C/G                                  G          D/G      C/G                G            D/G     C/G 
2. //: Gud, Du vet allt vad vi behöver :// Du- ger oss dagligt bröd.  Ja, Du ger oss dagligt bröd 
                      Em7                              Am7                       Em7 
Låt Ditt rike komma! Låt Din vilja ske!  Låt Ditt rike komma 
                 Dsus                             Am7                   Em7 
här mitt ibland oss, och där vi bor,  i hela vårt land 
                  Am7                  Em7 
Ja, låt Din vilja ske i våra liv 
                  D                       C         Dsus 
Ja, låt Din vilja ske i våra liv, Je-sus 
 
 

3. //: Rädda oss ifrån allt det onda   ://  //: Hjälp oss göra det som är bra :// 
Förlåt oss våra synder, och hjälp oss att förlåta, dem som gjort oss illa 
här mitt ibland oss, och långt ifrån. Gud hjälp oss Du! 
För vi vill leva i förlåtelse. Ja, vi vill leva i förlåtelse, Je-sus 

 
 

4. //: Pappa, Du som alltid är nära   ://    Du- hör oss när vi ber. Ja, Du hör oss när vi ber 
Herre Ditt är riket. Herre Din är makten. Din är härligheten 
i alla tider, i evighet, för alltid och nu 
Dig tillhör äran i all evighet. Dig tillhör äran i all evighet,    A-amen 
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