
Stress 
Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke 
forfærdes og ikke være modløst! Johannes kapitel 14 
 
VERS 
                      Fm 
Mange føler pres. Pres! 
                      Bb 
Mange føler stress. Stress! 
Fm                                                          Bb 
Krav og ambitioner drukner hver en drøm om fred. 
 
                      Fm 
Mange føler pres. Pres! 
                       Bb 
Mange føler stress. Stress! 
Fm                                              Bb 
Frygten griber om sig, depression får lagt os ned. 
 
BRIDGE 
                          Fm 
Det er tid til at smile, smile 
               Bb 
Tid til at hvile, hvile. 
               Fm 
Tid til at standse, standse. 
                Bb 
Tid til at danse, danse, danse. 
 
                          Fm 
Det er tid til at se op, se op. 
              Bb 
Tid til at si’ stop, si’ stop. 
                            Db 
Hør ham, vi har valgt fra, valgt fra. 
                  Eb 
Han ser os indefra, indefra. 
 
OMVKÆD 
                   Ab 
Plant dine fødder i jorden, 
Eb/g    Fm 
og ræk ud mod himmelen. 
            Bbm 



Lad os finde ind til kernen, 
            Ebsus            Eb 
finde vejen ud, min ven. 
                   Ab 
Plant dine fødder i jorden, 
Eb/g    Fm 
og ræk ud mod himmelen. 
               Bbm 
Hjælp er nærmere end du tror, 
                Db      Eb           Fm 
men den findes ikke på jord. 
 
Mange føler pres. Pres! 
Mange føler stress. Stress! 
Livet bli’r for hårdt, uoverskueligt og gråt. 
 
Mange føler pres. Pres! 
Mange føler stress. Stress! 
Lad os tage en pause, inden vi glemmer, hvad der’ godt. 
 
Det er tid… 
BRIDGE 
OMKVÆD 
 
                          Ab             Eb/g   
Himlens ABC siger, 
              Fm 
hvorfor stress bliver ved at SKE. 
                 Bbm 
For hvis vi kendte til Guds ORD, 
               Ebsus                       Eb 
fik vi det bedre her på JORD. 
 
Hver syvende dag SLAP AF! 
Det er din egen EGO DAG. 
Det var vigtigt selv for  GUD, 
og ja, det er hans tredje BUD. 
 
Når bekymring presser PÅ, 
så’ er det godt at ku’ FORSTÅ: 
Guds søn, sagde: Gi’ dem bare til MIG, 
så gi’r jeg af min fred til DIG. 
 
Slider du en pukkel TIL, 
så kan dit helbred være på SPIL. 



Kom bare til mig, si’r Gud og SMILER, 
jeg velsigner men’s du HVILER. 
 
Der er mer’, hvor det ER FRA, 
men som du ser, har vi EN FAR, 
som leder os til VORES HELD, 
hvis vi ik’ først smadrer os SELV. 
 
Lad os tro på KÆRLIGHED. 
En gud som gi’r os AL SIN FRED. 
Måske det’ tid til der er NOGEN, 
som starter en FREDSREVOLUTION. 
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Torben S. Callesen, 2020 

 


