
Melodi: General Napoleon og hans titusinde mænd (Battle Hymn – Mine eyes have seen the glory)
In English - see page 3

Til den orginale melodi

 Det koster ikke noget, at du smiler lidt min ven
Smilet bringer glæde frem, hvor i verden du end går hen.
Smiler du til andre folk, så smiler de til dig igen.
Så  S_M_I_L  smil

Har du Jesus i dit hjerte
Har du Jesus i dit hjerte
Har du Jesus i dit hjerte
Så  S_M_I_L  smil

Forkortet udgave

Det koster ikke noget, at du smiler lidt min ven
Smilet bringer glæde, hvor i verden du går hen.
Smiler du til andre, ja, så smiler de igen.
Så  S_M_I_L  smil

Har du Jesus i dit hjerte
Har du Jesus i dit hjerte
Har du Jesus i dit hjerte
Så  S_M_I_L  smil

                                   Som canon: (Forkortrt udgave)
Hold 1

Det koster ikke noget, at du smiler lidt min ven
Smilet bringer glæde, hvor du i verden går hen.
Smiler du til andre, ja, så smiler de igen.
Så  S_M_I_L  smil

Har du Jesus i dit hjerte
Har du Jesus i dit hjerte
Har du Jesus i dit hjerte
Så  S_M_I_L  smil

Det koster ikke noget, at du smiler lidt min ven
Smilet bringer glæde, hvor du i verden går hen.
Smiler du til andre, ja, så smiler de igen.
Så  S_M_I_L  smil

Har du Jesus i dit hjerte
Har du Jesus i dit hjerte
Har du Jesus i dit hjerte
Så  S_M_I_L  smil

Det koster ikke noget, at du smiler lidt min ven
Smilet bringer glæde, hvor du i verden går hen.
Smiler du til andre, ja, så smiler de igen.
Så  S_M_I_L  smil

Har du Jesus i dit hjerte
Har du Jesus i dit hjerte
Har du Jesus i dit hjerte
Så  S_M_I_L  smil

Det koster ikke noget, at du smiler lidt min ven
Smilet bringer glæde, hvor du i verden går hen.
Smiler du til andre, ja, så smiler de igen.
Så  S_M_I_L  smil

Har du Jesus i dit hjerte
Har du Jesus i dit hjerte
Har du Jesus i dit hjerte
Så  S_M_I_L  smil

Hold 2

Det koster ikke noget, at du smiler lidt min ven
Smilet bringer glæde, hvor du i verden går hen.
Smiler du til andre, ja, så smiler de igen.
Så  S_M_I_L  smil

Har du Jesus i dit hjerte
Har du Jesus i dit hjerte
Har du Jesus i dit hjerte
Så  S_M_I_L  smil

Det koster ikke noget, at du smiler lidt min ven
Smilet bringer glæde, hvor du i verden går hen.
Smiler du til andre, ja, så smiler de igen.
Så  S_M_I_L  smil

Har du Jesus i dit hjerte
Har du Jesus i dit hjerte
Har du Jesus i dit hjerte
Så  S_M_I_L  smil

Det koster ikke noget, at du smiler lidt min ven
Smilet bringer glæde, hvor du i verden går hen.
Smiler du til andre, ja, så smiler de igen.
Så  S_M_I_L  smil

Har du Jesus i dit hjerte
Har du Jesus i dit hjerte
Har du Jesus i dit hjerte
Så  S_M_I_L  smil

Har du Jesus i dit hjerte
Har du Jesus i dit hjerte
Har du Jesus i dit hjerte
Så  S_M_I_L  smil
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 Melodi: General Napoleon og hans titusinde mænd (Battle Hymn – Mine eyes have seen the glory)

Som kanon (Til den orginale melodi)

Hold 1
Det koster ikke noget, at du smiler lidt min ven
Smilet bringer glæde frem, hvor i verden du end går hen.
Smiler du til andre folk, så smiler de til dig igen.
Så  S_M_I_L  smil

Har du Jesus i dit hjerte
Har du Jesus i dit hjerte
Har du Jesus i dit hjerte
Så  S_M_I_L  smil

Det koster ikke noget, at du smiler lidt min ven
Smilet bringer glæde frem, hvor i verden du end går hen.
Smiler du til andre folk, så smiler de til dig igen.
Så  S_M_I_L  smil

Har du Jesus i dit hjerte
Har du Jesus i dit hjerte
Har du Jesus i dit hjerte
Så  S_M_I_L  smil

Det koster ikke noget, at du smiler lidt min ven
Smilet bringer glæde frem, hvor i verden du end går hen.
Smiler du til andre folk, så smiler de til dig igen.
Så  S_M_I_L  smil

Har du Jesus i dit hjerte
Har du Jesus i dit hjerte
Har du Jesus i dit hjerte
Så  S_M_I_L  smil

Det koster ikke noget, at du smiler lidt min ven
Smilet bringer glæde frem, hvor i verden du end går hen.
Smiler du til andre folk, så smiler de til dig igen.
Så  S_M_I_L  smil

Har du Jesus i dit hjerte
Har du Jesus i dit hjerte
Har du Jesus i dit hjerte
Så  S_M_I_L  smil

Hold 2

Det koster ikke noget, at du smiler lidt min ven
Smilet bringer glæde frem, hvor i verden du end går hen.
Smiler du til andre folk, så smiler de til dig igen.
Så  S_M_I_L  smil

Har du Jesus i dit hjerte
Har du Jesus i dit hjerte
Har du Jesus i dit hjerte
Så  S_M_I_L  smil

Det koster ikke noget, at du smiler lidt min ven
Smilet bringer glæde frem, hvor i verden du end går hen.
Smiler du til andre folk, så smiler de til dig igen.
Så  S_M_I_L  smil

Har du Jesus i dit hjerte
Har du Jesus i dit hjerte
Har du Jesus i dit hjerte
Så S_M_I_L – smil

Det koster ikke noget, at du smiler lidt min ven
Smilet bringer glæde frem, hvor i verden du end går hen.
Smiler du til andre folk, så smiler de til dig igen.
Så  S_M_I_L  smil

Har du Jesus i dit hjerte
Har du Jesus i dit hjerte
Har du Jesus i dit hjerte
Så  S_M_I_L  smil

Har du Jesus i dit hjerte
Har du Jesus i dit hjerte
Har du Jesus i dit hjerte
Så  S_M_I_L  smil
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I had tried to translate it into English, but it's very difficult.
It's to the original melody -  (Battle Hymn – Mine eyes have seen the glory)

It is without any cost, if you give a smile, my freind
A smile brings out some more joy, whereever in the world you went.
Give a smile to anyone, then they returns a smile to you
Then give us now a smile

Is the sav'our in your hear-art (or ”Have you Jesus in your hear.-art”)
Is the sav'our in your hear-art
Is the sav'our in your hear-art
Then give us now a smile (or ” 
   S   _M_  I_   L_E smile”

There will be no cost, my freind, if you smile a little bit more
                                                    (if you are smiling some more)
A smile will bring out more joy. whereever in the world you went.
Give someone a smile or two. Then they will give it back to you
                                                 (and they are smiling back to you)

Who can put these words together, so it will be songable and in correct English????

Best regards: Boerge Laustsen from www.evangeliser.nu 
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