
Mel: Peter Svinth/2014 

Dristig nu mit bange hjerte 
 
Intro: Eb  F  Gm  Dm 

 
Bb           F/A 
1. Dristig nu, mit bange hjerte, 

 Bb               Dm 

fat dig et frimodigt sind, 

Bb   F/A 
skynd dig kun med al din smerte 

 Eb           F 
lige til din Jesus ind! 

          Gm        Eb 
Ja, jeg løber lige til, 

             Gm  F 
lad kun spotte, hvem der vil; 

          Gm               Eb  -/D 
det jeg ej kan se og høre, 

           Cm           F          Eb  
jeg har kun med Gud at gøre. 
 

2. Jeg vil ikke tigge længe 
der, hvor intet er at få; 

magt og ære, gods og penge – 

sig, hvor langt kan de vel nå! 
Da jeg var i sjælenød, 

var den hele verden død; 
ingen kunne, ingen ville 

hjertets dybe jammer stille. 
 

3. Jesus, ja min Jesus ene, 

han er den, som kan og vil. 
Hvad så andre end vil mene, 

ham jeg trænger mig hen til. 
Det er ham, min sjæl, du må 

ene, ene stole på. 
Ham jeg også fast vil holde, 

indtil hænderne er kolde. 
 

4. Jesus, tak, at du tilsteder 

mig at komme dig så nær! 

Du har milde ord, som glæder, 
stærke ord, som frelser her. 

Bort al synd og sorg og nød, 
se, jeg er i Jesu skød! 

Det er ære her at ligge, 
det er rigdom her at tigge. 



Mel: Peter Svinth/2014 

Dristig nu mit bange hjerte l CAPO 3 l 
 
Intro: C  D  Em  Hm 

 
G           D/F# 
1. Dristig nu, mit bange hjerte, 

 G               Hm 

fat dig et frimodigt sind, 

G   D/F# 
skynd dig kun med al din smerte 

  C           D 
lige til din Jesus ind! 

          Em        C 
Ja, jeg løber lige til, 

             Em  D 
lad kun spotte, hvem der vil; 

          Em               C  -/h 
det jeg ej kan se og høre, 

           Am           D         C  
jeg har kun med Gud at gøre. 
 

2. Jeg vil ikke tigge længe 
der, hvor intet er at få; 

magt og ære, gods og penge – 

sig, hvor langt kan de vel nå! 
Da jeg var i sjælenød, 

var den hele verden død; 
ingen kunne, ingen ville 

hjertets dybe jammer stille. 
 

3. Jesus, ja min Jesus ene, 

han er den, som kan og vil. 
Hvad så andre end vil mene, 

ham jeg trænger mig hen til. 
Det er ham, min sjæl, du må 

ene, ene stole på. 
Ham jeg også fast vil holde, 

indtil hænderne er kolde. 
 

4. Jesus, tak, at du tilsteder 

mig at komme dig så nær! 

Du har milde ord, som glæder, 
stærke ord, som frelser her. 

Bort al synd og sorg og nød, 
se, jeg er i Jesu skød! 

Det er ære her at ligge, 
det er rigdom her at tigge. 


