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Du har väl hört om Mose 

han dela' Röda havet med en käpp 

Du har väl hört om Josef 

alla hans bröder tyckte han va knäpp 

Om du vill veta mera 

ska du läsa en riktigt gammal bok 

Men du får nog riskera 

att på allt bli du inte riktigt klok 

 

Finns så många spännande personer 

som vi kan få lära ett och annat av 

Finns så många häftiga historier 

Samma under ser vi faktiskt än idag 

Människor som drömde stora drömmar 

Människor som va precis som jag och du 

Människor som gick mot alla strömmar 

Människor som vågade att sticka ut 

Vanligt folk som du, vanligt folk som jag 

Ooa ooa!  Ooa ooa! 

 

 

 

Du har väl hört om Noa 

han byggde värsta båten mitt på land 

Du har väl hört Jona 

fisken som spotta' upp honom på strand 

Om du vill veta mera 

ska du läsa i Bibeln och få se 

och jag kan garantera 

att du vill bara ha mer och mer 
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Du har väl hört om Jesus 

ja, han har själva huvudrollen här 

när han kom in i storyn 

vände han upp och ner på våran värld 

Han sa att han är vägen till den skapare som vill va nära dig 

Och han är angelägen  

om att få älska dig och mig 

    
  Finns så många spännande personer 

  som vi kan få lära ett och annat av 

  Finns så många häftiga historier 

  Samma under ser vi faktiskt än idag 

  Människor som drömde stora drömmar 

  Människor som va precis som jag och du 

  Människor som gick mot alla strömmar 

  Människor som vågade att sticka ut 

  Vanligt folk som du, vanligt folk som jag 

  Ooa ooa!  Ooa ooa! 

 
 


