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1 Lad mig høre et kæmpe råb 
 
F               C 
Lad mig høre et kæmpe råb! 
dm                      Bb 
Syng en sang om tro og håb! 
F                   C 
Klap nu alle drenge og piger, 
dm                       Bb 
mærk den glæde Jesus gi'r! 
 
Hjertet bobler glæden ud, 
slår et slag for glædens Gud. 
Hoved, arme, ben og krop 
løfter navnet Jesus op. 
 
         G 
/:Der er fest i gang. 
          D  
der er liv og sang 
         em                  C 
der hvor Guds børn nu holder fest. 
       G 
Der er jubelråb, 
       D 
der er tro og håb - 
               em                      C 
der, hvor Gud er med som gæst.:/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 Guds fulde rustning 
 
Min rustning er komplet. 
                G 
Jeg har et helt sæt. 
                    am 
Ja, der er alt med, 
                      hm 
hvad der skal til. 
 
                          em 
Min rustning er komplet. 
               G 
Jeg har et helt sæt. 
                     am 
Gud udruster mig, 
                          Hsus 
der er meget på spil. 
 
Min rustning er komplet. 
Jeg har et helt sæt,  
skabt lige til mig. 
Derfor findes ikke to. 
 
Min rustning er komplet. 
Jeg har et helt sæt. 
Den kan ikke ses, 
den er lavet af tro 
 
            C                       D 
Jeg har sandhedsbæltet på 
     G/h               em 
og villighedens sko. 
C                  D 
Brynjen af retfærdighed 
G                    Hsus 
sletter had og skaber fred. 
C                              D 
Frelsens hjelm, som gi’r mig værd, 
                             Hsus 
og Guds ord, som Åndens sværd. 



3 Sandhedens bælte 
 
        E                          
Med sandhedens bælte på 
E                  
tager vi ud at gå. 
E                 
Jesus er os nær, 
F#m                     A/h   H 
viser os, hvem vi er.   
 
Og hører vi et råb, 
kommer vi med håb. 
Jesus er os nær, 
viser os, hvem vi er. 
 
                    A 
Siger nogen dum! 
Så siger vi: Du er elsket. 
E/g# 
Grim! 
Så siger vi: Du er elsket. 
F#m  
Fed! 
Så siger vi: Du er elsket. 
E/g# 
Lyt, for det er sandt!  
 
Du er smart! 
Vi ved, at du er elsket. 
Smuk! 
Vi ved, at du er elsket. 
Flot! 
Vi ved, at du er elsket 
A                                      
fantalastisk højt af Gud.  



4 Retfærdighedens brynje 
 
F                   C                     dm 
Hvem er min klippe og min borg? 
              Bb 
Jesus vil bære mig. 
Hvem tørrer min tåre midt i sorg? 
Jesus vil bære mig. 
Hvem tilgiver mig, når jeg gør ondt? 
Jesus vil bære mig. 
Hvem bærer freden med sig rundt? 
Jesus vil bære mig. 
 
                     F 
/:Jeg vil leve rent og retfærdigt 
                       C                    A/c# 
med retfærdighedens brynje på. 
                        Dm              dm/c 
Ligesom Jesus tilgi’r mine fejltrin, 
                       Bb                    Bbm 
vil jeg sprede fred til store og små.:/ 
 
 
 
5 Villighedens sko 
   
/:Jeg vil stå op.  
Jeg vil gå hen  
til alle dem, som trænger til håb igen. 
 
Jeg vil stå op.  
Jeg vil gå hen, 
villige fødder skal bære mig hen til dem.:/ 
 
De si’r, jeg er lille.  
De si’r de er store, 
men Jesus har sagt  
børn skal eje denne jord.  
 
De si’r, jeg er lille.  
De si’r, de er store, 
men Jesus har magt  
til at ændre med sit ord.  
 
/:Lad mig høre et ’ho’!  
Lad mig høre ’yo’!  
Lad mig høre et – ’Jeg vil gå’  
’med villighedens sko!’:/



6 Troens skjold 
C 
Sender nogen en pil mod mig,  
    am 
så løfter jeg mit skjold, 
      Fmaj 
det skjold som Jesus gav til mig, 
så troen ik’ bli’r kold. 
 
Prøver nogen at såre mig, 
kan skjoldet fuld af tro 
være værn, så jeg får fred, 
og hjertet får sin ro. 
 
F             G               
Vi har jo alle sammen et   
am          C/e 
bankende hjerte,   
F            G  
som kan bløde efter   
am               C/e 
hårde ord og slag.   
 
F             G  
Vi har jo alle sammen et   
am           C/e 
bankende hjerte,   
F            G 
som kun Åndens skjold kan  
F/c                    C 
værne om hver dag.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 Åndens sværd og frelsens hjelm 
                          E 
Er sværdet til at slå med? Nej, det er ej! 
Er sværdet til at flå med? Nej, det er ej! 
                          A 
Er sværdet til at stikke med? Nej, det er ej! 
                          H 
Er sværdet til at prikke med? Nej, det er ej! 
 
                               E 
Er sværdet lavet af stål? Nej, det er ej! 
Er sværdet lavet af sten? Nej, det er ej! 
                              A 
Er sværdet lavet af træ? Nej, det er ej! 
                               H 
Er sværdet lavet af gummi? Nej, det er ej! 
 
                 E (A)     
/:Sværdet er G-U-D-S Å-N-D:/ 
                    H 
/:Hvad siger det? – Guds Ånd! 
              A 
En gang til. – Guds Ånd!:/ 
 
           E 
/:Vi er helt fantastisk skabt, 
og frelsens hjelm er nu sat på. 
             D          
Åndens sværd er taget frem 
     A 
og får os til at forstå.:/ 
   
              E           D  
/:Ja, vi er elsket af Gud! 
A/c#       D 
Elsket af Gud. Ja, vi er!:/ 
 



8 Der er en rytme i min krop 
 
E 
Se, jeg har to fødder, 
jeg kan stampe med. 
A/e 
Se, jeg har to hænder. 
Nu bli’r rytmen fed. 
 
E 
Hør, jeg har en stemme, 
Jeg kan synge med. 
A 
Hør, jeg har et hjerte, 
A/h 
og rytmen bliver ved. 
 
                 E 
/:Der er en rytme/nåde/glæde i min krop, 
                 G# 
og den vil ikke holde op, 
           A 
for det er mit hjerteslag, 
        A/h 
som takker Gud hver dag.:/ 



9 Stille bryder sangen ud 
 
Em     C 
Stille, stille 
G /h                 Dsus 
bryder sangen ud. 
Em     C 
Stille, stille, 
G/h                       Dsus 
en lovsang til vor Gud. 
 
Stille, stille, 
bryder sangen frem. 
Stille, stille, 
en sang fra hjertets hjem. 
 
                        C   D                        em   hm  (G) 
/:En lovsang til Gud, en lovsang til Gud.:/ 
                 
/:Hellig er Gud, hellig er Gud.:/



10 Tag min hånd 
 
          D             D/c# 
/:Tag min hånd, tag mig med! 
         hm                    G 
Tag mit hjerte og fyld det med fred! 
        hm        f#m 
Led min fod ad din vej! 
         G                   
Lad hvert hjerteslag tilbede dig!:/ 
 
Bb               C 
Uden dig gik mit hjerte itu. 
dm               G 
Uden dig var mit hjerte sten nu. 
Bb               C         dm  dm/c 
Uden dig var mit hjerte fortabt. 
 
Bb                  C 
Kun hos dig bli’r jeg varm indeni. 
dm                    G 
Kun hos dig bli'r jeg virkelig fri. 
Bb                 C         G     A 
Kun hos dig banker hjertet i takt.



11 Ét håb 
 
E                H 
Der er nogen, som siger: 
             C#m          A 
Der er mange veje hen til Gud. 
Der er nogen, som siger: 
Der er mange andre guder end Gud. 
 
G 
Men jeg ved 
D 
klar besked: 
    em            C 
Der findes kun ét håb. 
 
 Men jeg ved  
 klar besked: 
 Kun Jesus er vort håb. 
 
  G          D               em                              C 
/:Ét håb, én tro, én dåb, én Gud, én Herre,  
alles fader over alle.:/ 
 
Der er nogen som siger: 
Der er ingen kærlig far til for mig. 
 
Der er nogen som siger: 
Hvor er håbet her i mørket for mig? 
 
Men jeg ved... 


