
Himmelen 
 
em  D  em  D… 
em  
1. Himmelen. 
                             C                  am 
Vi är på väg till himmelen. 
            D                                  em     D 
Vi är på väg. Men hur når man dit? 
em 
Räcker det 
                         C                  am 
Räcker det att man är snäll? 
                      D                    em 
man kanske måste göra nåt mer 
 
bridge 
C              D                      G  am 
Kan man tro som man vill? 
C                D                    em  D   em   D 
Kan man göra hur som helst 
 
Refr 
G     D              C                 D 
Det finns bara en väg till Gud 
am     hm                C       D 
Alla andra får ett sorgligt slut. 
G   D       C              D 
Jesus är vägen till Gud. 
am       hm         C          D 
Han är sanning, Han är liv. 
                                    em    D   em   D… 
Den enda vägen till Gud 
 
2. Undrar om 
man måste gå till kyrkan jämt 
Måste man sjunga och klä sej fint 
Tänk om man 
kan finna Gud på annat sätt 
Kanske bland stenar, kort och kristall 
Många verkar tro på sånt 
Finns det flera vägar till Gud 
 
Stick/mellanspel 
em D/f# G / am G/b C / em D/f# G / am bm7 em / 2ggr 
 
 
 
 
  
 



3. Ingenting 
mer än det som Jesus gjort 
behöver göras - allting är klart 
Himmelen 
Öppnas bara upp för den 
som tar emot och tror på Jesus 
Allt är en gåva till oss 
Den är gratis – allt är nåd 
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Himmelen 
 
Vi är på väg till himmelen. 
Vi är på väg. Men hur når man dit? 
Räcker det 
Räcker det att man är snäll? 
man kanske måste göra nåt mer 
Kan man tro som man vill? 
Kan man göra hur som helst 
 
Refr 
Det finns bara en väg till Gud 
Alla andra får ett sorgligt slut. 
Jesus är vägen till Gud. 
Han är sanning, Han är liv. 
Den enda vägen till Gud 
 
Undrar om 
man måste gå till kyrkan jämt 
Måste man sjunga och klä sej fint 
Tänk om man 
kan finna Gud på annat sätt 
Kanske i stenar, kort och kristall 
Många verkar tro på sånt 
Finns det flera vägar till Gud 
 
Ingenting 
mer än det som Jesus gjort 
behöver göras - allting är klart 
Himmelen 
Öppnas bara upp för den 
som tar emot och tror på Jesus 
Allt är en gåva till oss 
Den är gratis – allt är nåd 
 
Musik: Per Bengtsson. Text: Lennart Henricsson 
© Per Bengtsson och Lennart Henricsson 
 


