
Jesus

C                                    d7
Di Name isch süess wie Honig
G                                                        C                  (G)
   Scharf wien es zwöischnidigs Schwärt
C                                            d7
Di Name isch fin wien es Schäfli
G                                                       C           /H
   Aber ou rissend wien e wilde Löi

a   e          FGC        /H
Jesus    Jesus
a   e          FGC      
Jesus    Jesus
      d7              G             C
Di Name besteit für geng

      C                                               d7
Di Name isch sanft und voller Liebi
G                                                     C              (G)
   Är isch so lut, dass ne jede ghört
C                                                  d7
Di Name isch wien e früschi Quelle
G                           C              /H
   U ne tobende Sturm
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Jesus

Di Name isch süess wie Honig

Scharf wien es zwöischni

Di Name isch fin wien es Schäfli

Aber ou rissend wien e wilde Löi

Jesus    Jesus    

Jesus    Jesus
Di Name besteit für geng

Di Name isch sanft und voller Liebi

Är isch so lut, dass ne jede ghört

Di Name isch wien e früschi Quelle

U ne tobende Sturm
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