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”Det fräschaste       

som hänt inom modern  

lovsång sen Delirious?!”

 
 

 
 

    Adrian Thompson, Survivor Records

Annorlunda? 
Härligt?
Förnyande? 

JA!

- ”Väckelse handlar om en “invasion” av 
Guds närvaro och den bli allra tydligast 
och förvaltas bäst i en miljö av lovsång och 
tillbedjan.”

Orden är Bill Johnsons – förste pastor i 
Bethel Church (hem för Jesus Culture – se 
separat artikel) och välkänd i Sverige efter 
flera besök. Jag såg nyligen en videointer-
vju med Bill Johnson som berörde mig djupt 
och tänkte ägna denna ledare åt några citat 
från denna intervju.

- Redan kung David lärde sig att Guds 
närvaro var kopplad till hans lovsång. När 
vi därför närmar oss lovsången så måste 
vi göra det med en förståelse av att det är 
Gud själv som förnyar våra hjärtan med en 
längtan efter att tillbe och lovsjunga. Vi kan 
självklart inte manipulera Gud – det hand-
lar inte om en teknik där några lovsånger i 
början av en gudstjänst förändrar allt – utan 
om att välkomna honom in i vår gemenskap 
och i våra liv och att vara goda förvaltare av 
Hans närvaro säger Bill Johnson.

På frågan om hur det går till svarar han: 
- det handlar om att vi lär oss att ära och he-
dra Guds närvaro. En gäst i våra hem stan-
nar så länge vi ärar och hedrar honom eller 

henne med vår uppmärksamhet och gästfri-
het. När vi börjar nonchalera gästen så kan 
vi vara säkra på att han/hon packar och drar. 

- I Nehemja kapitel 9 står det: Må Ditt 
ärofulla namn bli prisat, det är upphöjt över 
allt vad lovsång heter. Gud gensvarar när vi 
tar initiativ. Enda gången han inte gensvarar 
är när vi tillber lovsången  istället för Gud. 
Vi kan sjunga lovsång efter lovsång utan 
att någonsin uppleva en närhet med Jesus. 
Faran är att vi älskar lovsjungandet mer än 
Honom vi lovsjunger. 

På frågan om hur han ber så säger Bill: - 
jag tillber och lovsjunger 75% av min böne-
tid. Inte så att jag inte lyfter fram mina bö-
neämnen men hur lång tid tar det att nämna 
våra behov för Gud?  Tar inte många sek-
under om du nu tror att han hör dig när du 
ber.  För mig handlar det om att kultivera 
det där hjärtat som vill umgås med Gud, 
leva i Hans närvaro dag och natt därför att 
Guds  närvaro är kopplat till att jag lever en 
tillbedjares liv.

Vill du höra hela intervjun så finns den 
på DVDn till skivan We cry out som kan be-
ställas på www.davidmedia.se

Guds närvaro är nära 
förbunden med vår lovsång!
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Det är två låtskrivare som samsas på nya 

Davids hjärta-skivan Invid Golgata kors. 

Charlotte Nordin och Johan Sundqvist har 

rest många mil för att få färdigt albumet där 

de blandar sina sånger.

”Charlotte Nordin lyssnar på låtmixar igen. 
Det här blir känoooon! :-)”, står det på Fa-
cebook-statusraden när jag tar en titt på 
hennes profil den 21 januari.
Blir det kanon?
– Ja, det blir det, det tror jag faktiskt. Nu 
har jag fått alla sånger som jag har varit med 
och gjort och det låter jättebra, säger Char-
lotte Nordin när jag ringer upp på kvällen 
samma dag.
Är du överraskad?
– Nej, jag kände redan när jag var i studion 
att det var duktiga killar att jobba med. Men 
det är speciellt att höra det med kör och 
fler instrument som mer gitarrer och ham-
mondorgel, då blir det extra bra.

Bad konkret

Bakom produktionen ligger bland annat 
Lars Ekberg och Olle Junholm som har 
jobbat på i den senares studio i Göteborg. 

Och dit har duon pendlat; Charlotte Nord-
in från Örnsköldsvik och Johan Sundqvist 
från Stockholm.

– Det är lite speciellt när man bor långt 
ifrån inspelningsstället, då är det mycket 
som måste hända på kort tid. Johan bor mitt 
emellan så logistiken är ju inte den optimala, 
säger Charlotte och skrattar. Men utifrån de 
förutsättningar som vi har haft tycker jag att 
det har gått jättebra.

Skivan innehåller både eget material, 
som de skrivit på var sitt håll, samt översätt-
ningar. På två av sångerna sjunger de även 
tillsammans; Praise Adonai, vilken fått det 
svenska namnet Lova vår Gud, samt God of 
this city (Du är kung här i staden).

Charlotte har medverkat på en del inspel-
ningar tidigare. Men det är första gången 
som hon gör ett album i eget namn. Efter-
som hon ser sig som låtskrivare och inte som 
producent kände hon att hon behövde en 
projektledare för att det skulle bli en skiva. 
Så det började med en bön.

– Jag bad ganska konkret: ”Gud, vill Du 
att jag ska göra en skiva nu?” Folk frågade 
nämligen här i Ö-vik och jag sa ”Det blir väl 
när det är tid för det.” Jag bad Gud skicka 

Charlotte och Johan  
kompletterar varandra

”inte som folkmusik och hip-hop”
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 Ålder:  39 år
 Familj:  Gift med Mats. De har barnen Rebecca, Daniel och   
  Isak. 
 Bor:  Örnsköldsvik
 Församling:  EFS Gullänget
 arbete:  Verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Bilda.
 Intressen:   Musik, umgås med människor och bjuda på mat. 
 Läser: Uppbyggelselitteratur, Bibeln och inredningstidningar. 
 Favoritackord: Cadd9
 Skulle vilja 
 bjuda på middag: Bill Johnson, pastor i Bethel Church i Kalifornien. ”Hans 
  Gudsrelation och vishet vill jag lära mig mer av.”
 Framtidsdröm: Jesus, ”den främste pedagogen av alla”, och Björn Wiedel, 
  ”en klok religionspedagog”.Charlotte Nordin

 Ålder:  26 år 
 Bor:  Stockholm
 Församling:  Stockholm Vineyard
 Gitarr:  Taylor
 arbete:  Elevassistent på Engelska skolan i Gubbängen. 
 Intressen:   Musik och att vara ute i naturen. ”Men jag är det alldeles för sällan.”
 Film: Verklighetsbaserat, särskilt krigsfilmer och serien Band of Brothers.  
  ”Precis som en bok berättar en film en historia, men man slipper läsa.”
 Skulle vilja 
 bjuda på middag:  ”Min blivande fru…” 
 Favoritackord: ”Ett öppet E.”
 Förebilder: : ”Människor som lever ärligt och lyckas vara kristna i en fallen värld.”

Johan Sundqvist

en projektledare och det gjorde Han; Lasse 
Petersson ringde och frågade om jag ville 
vara med på ett projekt där två debutanter 
skulle dela på en skiva. Jag blev jätteglad 
och tänkte ”Det här är ju projektledaren!”.

Det var i april. Och nu är skivan färdig.

Bröt upp

4 september 2008. Då flyttade Johan Sund-
qvist från Umeå till Stockholm.

– Jag satte mig i bilen, brorsans Opel 
Corsa som var fylld med hans och mina 
grejer, och åkte ner utan att varken ha jobb 
eller boende. Från att ha bott i Umeå med 
en tillsvidareanställning och ett förstahands-
kontrakt sa jag upp allting och bara drog, 
säger han när vi ses i Göteborg.

Sedan dess har Johan bott på cirka åtta 
olika ställen i huvudstaden. Lägenheten han 
har nu får han behålla i ett år.
Varför flyttade du till Stockholm?
– Jag stod och stampade och kände att det 
var dags att göra något nytt. Jag ville någon-
ting mer med musiken och trivdes verkligen 
inte på mitt jobb.

Han hade även gått igenom en väldigt 
tung period privat. Prisar Ditt namn som 
nu finns med på skivan föddes ur den pro-
cessen. Johan nynnar lite på den: ”Lyfter 
blicken, ser mot Dig…”

– När man står i ett kaos rent känslomäs-
sigt får man ändå vända sig till Gud. Han 
är alltid värd vår tillbedjan, även om vi inte 
mår toppen eller känner oss glada. Tillbed-
jan handlar inte om hur vi känner oss utan 
om något annat, ett liv med Gud och ett 
gensvar på Hans kallelse till oss. När jag 
stannade upp och tänkte att Gud är med, 
trots att det är skit, så kom den sången. Den 
är lite upptempo och glad, men på något 

vis är det ju så att Gud får vända vår sorg i 
glädje, säger han.

En annan av Johans sånger har den enk-
la titeln Johannes 3:16. ”Jesus dog för vår 
skull, göt sitt blod för vår skull.”, lyder re-
frängen.

– Det är en lite läskig vers att ta sig an, 
alla har ju något slags relation till den, som 
”Lilla Bibeln” eller som det där bibelordet 
som har citerats alldeles för många gånger 
och som ingen vill höra igen. Men det finns 
bevisligen någonting där som är väldigt 
stort, starkt och centralt.

Liksom Charlotte leder han lovsång i sin 
församling titt som tätt.

– Det gäller att ibland ta möjligheten att 
bara vara med och få ta emot av Gud för det 
är ganska lätt att hamna i att kyrkan blir nå-
got där man alltid medverkar. Jag tror det 
är jätteviktigt som lovsångsledare att säga 
”Den här söndagen ska jag bara vara med 
och få möta Gud själv.” En ledare för ju folk 
dit de inte varit tidigare, då måste man ha 
varit där innan, säger Johan.

Vill inspirera

Han spelar gitarr när han leder och skriver 
sånger medan hon använder både piano 
och gitarr. För Charlottes del byggs låtar-
na oftast utifrån en melodi som växer fram, 
ibland kan den komma då hon sitter och 
spelar piano som bakgrund i en gudstjänst. 
Sången Helige kom blev exempelvis till på 
det sättet. Och tre av hennes vänner får 
ofta tycka till och komma med idéer kring 
hennes sånger.
Vad hoppas du att lyssnarna får ut av skivan?
– Jag hoppas att den vanlige lyssnaren som 
inte har en lovsångsledaruppgift blir inspi-
rerad till tillbedjan, kan sjunga med och kän-

ner att det inte är så krångliga sånger. Den 
som leder lovsång i en församling hoppas 
jag kan använda sångerna där, säger Char-
lotte Nordin.

Och de tror att deras sånger passar bra 
tillsammans.

– Jag tror att de kompletterar varandra 
så att det blir en varierad och intressant 
mix. Samtidigt är vi inte jättelångt ifrån 
varandra, det är inte som folkmusik och 

hip-hop liksom, säger Johan Sundqvist och 
skrattar till.

Text och foto: Per-Johan Thörn
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Paul Baloche, som besökte Sverige för snart två år sedan, förknippas kanske främst 

med välsjungna Open the eyes of my heart. Nyligen släppte han albumet The writer´s 
collection, som är ett urval av hans mest kända sånger.

Under ett antal år på 80-talet hade jag allt-
mer intensivt börjat söka Gud. Jag var ju 
kristen och spelade i ett kristet rockband, 
och allt borde vara bra, men det var det inte. 
Resandet och frånvaron från familjen var 
slitsam. Min längtan som jag haft och närt 
ända sedan tonåren om att tjäna Gud med 
musiken hade i hög grad förverkligats och 
ändå kändes allt så ytligt. Drömmar och för-
väntningar och en strävsam intensiv vardag i 
en tvåbarnsfamilj hade svårt att samsas. Jag 
kände mig frustrerad och missförstådd. Sam-
tidigt led jag av min självupptagenhet och 
vårt äktenskap knakade i fogarna.

Jag började nu be från djupet av mitt hjär-
ta: Gud hjälp mig. Ropet till honom kom 
från en plats i min själ där jag aldrig hade va-
rit förut, från vanmaktens och nödens kalla 
mörker. Men Gud är verkligen förunderlig 
och full av nåd och barmhärtighet. Han hör-
de min bön. Långsamt och nästan omärkligt 
började mitt liv förändras. En visshet bör-
jade spira i mitt liv: Du är buren, du är hel 
och hållen i min hand. Detta påverkade na-
turligtvis hela min familj och min fortsatta 
inriktning i livet.

Jag förstod att en del saker måste dö trots 
att jag inte visste vad som skulle komma. Det 
var jobbigt ibland, speciellt att lägga ner 
mycket av det spelande i band som hade be-
tytt så mycket för min självkänsla och identi-
tet under många år. Men Guds drömmar för 
oss är alltid större än vad vi vågar tro. Han 
ledde mig in på en ny väg och han har gått 
den med mig sen dess. I en ny förtröstan fick 
jag ta mina första steg och började skriva 
sånger till honom, om honom, för honom. 
Psaltaren och naturen blev mina största in-
spirationskällor och även god andlig littera-
tur av olika författare (Tomas Merton bl a).
Så började lovsången förnyas i mitt liv. Ur 

min nöd växte den fram. ”Du klädde av mig 
sorgens dräkt och utrustade mig med glädje” 
(Ps 30). Vår brist vänd mot Gud föder lov-
sång. Bara han kan förvandla allt vårt mörker 
till ljus och när han gör det spirar behovet 
av att tacka inom oss. Hemligheten är att 
säga som det är. Gud har behag till sanning i 
hjärtegrunden och han både vill och kan för-
vandla vår klagan till jubel. ”I en mätt kyrka 
falnar lovsången” har Martin Lönnebo sagt, 
men i en hungrig, törstande, behövande ge-
menskap växer den, när vår nöd möter Guds 
nåd föds jubel och lovprisning.

Det kan ibland kännas lite konstigt när 
man därför talar om lovsången i kyrkan som 
något man kan ha eller inte ha. Lovsången 
är ju det självklara gensvaret på Guds oer-
hörda godhet mot oss. Hur skall vi annars 
ge utlopp för den tacksamhet som livets 
gåva och förlåtelsen föder i oss. Lovsången 
är den Kristna kyrkans signum. Meningen 
med våra liv är just lovsången, att vara Gud 
till lov och pris. Guds ära är ju skapelsens 
största och högsta angelägenhet.

Låt mig citera några ord från inledningen 
till Tidebönsboken (Libris): ”Då man ber med 
Psaltarens ord får man finna sig i att ideligen 
lova och tacka Gud. Det är djupt hälsosamt. Bi-
beln utgår ifrån att människan är mest sig själv 
när hon ärar Gud. Dess böner bygger på en in-
sikt: till hela sin existens är människan beroende 
av en större och godare vilja. När den insikten 
drabbar slås man av förundran. Ser man inte 
längre än till sig själv lovsjunger man inte Gud. 
Lovprisningen är ett uttåg ur vår inkrökthet i 
oss själva. Det är människans adelsmärke att hon 
är skapad för att njuta av Gud. Inget mindre än 
det högsta goda kan tillfredställa oss”.

I lovsångens varma atmosfär är gott för 
oss att vara. Där får vi slappna av, stilla oss 
inför den Högste, komma från allt som tar 

”En ny sång 
 växte fram”

För 20 år sedan kom min första lovsångsskiva ut. Den hette ”Vind 

över vatten” och gavs ut på skivbolaget Cantio. Processen innan den 

skivan var inte helt odramatisk. Jag tänker inte i första hand på själva 

inspelningen som visserligen var speciell på många sätt utan mer på 

min personliga resa. Att sjunga och skriva enkla sånger till Gud var 

någonting relativt nytt för mig. 
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vår uppmärksamhet och splittrar oss, till den 
heliga enfalden. Där trivs också den Helige 
Ande. När vi glömmer oss själva för Gud 
händer det förunderliga att Gud fyller oss. 
När vi glömmer oss själva för Gud för en 
stund får han chans att ge oss av sig själv.

Wilfrid Stinissen har skrivit i en av sina 
böcker: ”I jubel och lovprisning får männis-
kan en oanad kapacitet att ta emot den Helige 
Ande”. När vi lovsjunger Gud i gudstjänsten 
blir vi berörda och förnyade av universums 
bästa energikälla och fylls av kärlek och kraft 
för en ny vecka.

Lovsången, den enkla sången till Gud, har 
fått en speciell plats i mitt hjärta. Därmed 
inte sagt att jag inte tycker om psalmer och 
annan andlig sång, tvärtom, allt har sin 
plats i gudstjänsten. Vi är kallade att tala till 
varandra med psalmer, hymner och andlig 
sång. En del sånger har till uppgift att tala 
tröst, andra till att fördjupa tron, få den att 
växa och väcka lovsången i oss. Därför är 
psalmerna så viktiga. De bär sanningarna 
och teologin in i våra hjärtan. Jag kan också 
se att gränserna ibland suddas ut. Psalmer 
är ofta lovsånger och en del nyskrivna lov-
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 namn: Bengt Johansson
 Ålder: 57
 Familj: Gift med Tonie  
  + tre döttrar
 Intressen: Flugfiske
 Favoritmat: Paella

sånger kommer säkerligen att bli framtida 
psalmer. I vår del av världen upplever vi ofta 
att den kristna tron är trängd men det finns å 
andra sidan unika möjligheter för evangeliet 
idag. Människor hungrar och törstar efter liv 
och frågan är om vi vågar leva det?

Marva Dawn, anglikansk teolog skriver: 
”Om vi på djupet förstår våra medmänniskors 
och grannars behov inser vi att den bästa gåvan 
vi kan ge dem är vår trohet i att slösa våra liv 
i tillbedjan. Att bli översköljd av Guds godhet 
och skönhet formar oss till att leva utgivande 
mot världen”.

Jag är tacksam och välsignad av Gud för 
den resa jag fått göra så här långt. Det har 
naturligtvis inte varit enkelt och spikrakt, 
men han som bär oss dag för dag har va-
rit trofast genom allt. Mitt stora hopp och 
min förvissning är att han kommer att vara 
med oss alla hela vägen till den dag vi står 
inför Guds tron och sjunger Guds lov till-
sammans med alla de heliga.

Varma hälsningar/ Bengt Johansson



ganska kraftfullt om den massiva variations-
rikedom av färger vi kan använda för att prisa 
Gud, säger Chris Llewellyn.

Han återkommer flera gånger till ordet 
”organisk” när han berättar om den krea-
tiva processen.

– För oss betyder det att vi bara vill ha 
sånger som har vuxit fram ur verkliga livet 
och ur en verklig relation med Gud, utan 
allt det artificiella som så lätt kan slinka in 
när pengar och dealar kommer med i bilden.

Vill experimentera

Men de bor inte ihop även om de kallar sig 
för ett kollektiv.

– I sådant fall skulle vi behöva ett hus stort 
som ett slott…

Namnet antyder att ni är ett experiment,  
är det så?
– Finns det någon som har alla svar? Nej! 
Det är därför vi är ett experiment och inte 
är rädda för att ta en del risker. Vi vill ta ste-
get ut i det okända och experimentera med 
hjälp av det mod som Kristus har get oss.
Texten från Amos, ”Away with the noise of 
your songs, let justice roll.”, möter mig när 
jag går in på deras Myspace-sida.

– Den mest perfekta och vackraste sången i 
världen är fortfarande bara oväsen om vi inte 
älskar Gud och de människor Han har skapat 
på ett genuint och uppoffrande sätt. Männis-
kor, inte musik eller pengar, ska alltid vara vår 
prioritet och det innebär att bry sig om de 
fattiga och förtryckta, säger Chris Llewellyn.
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Paul Baloche, som besökte Sverige för snart två år sedan, förknippas kanske främst 

med välsjungna Open the eyes of my heart. Nyligen släppte han albumet The writer´s 
collection, som är ett urval av hans mest kända sånger.

Albumdebuterande Rend collective experi-

ment utmanar individualismen. Lovsångskol-

lektivet från Bangor på Nordirland skriver 

och spelar, som de uttrycker det, ”som en 

familj”. Och som mest har de varit hela 14 

personer på scenen.

– Vi är bara ett gäng riktigt goda vänner som 
umgås och gillar att experimentera med ljud 
och uttrycka var vi är när det gäller Gud, li-
vet, tro och gemenskap, säger Chris Llewel-
lyn som tillhör den stora skaran.

När jag frågar hur många de faktiskt är 
har han lite svårt att svara. Men totalt har 
cirka 30 personer varit involverade i projek-
tet, från barn i tioårsåldern till medelålders. 
Materialet till nysläppta skivan Organic fa-
mily hymnal började de göra 2004. De flesta 
sångerna är skrivna av mer än en person och 
alla är med och formar hur det låter.

– Att jobba som ett kollektiv, och inte som 
individer, ger bäst resultat och återspeglar 
Guds hjärta bättre än ensamarbete. Det tror 
vi verkligen, säger Chris Llewellyn. 

Just den kollektiva tanken framträder 
på ett tydligt sätt i deras pressbilder. Para-
plyer, vinylskivor och lampskärmar är bara 
några av de föremål som de täcker sina an-
sikten med.

– En del av vår vision är att presentera ett 
alternativ till kändiskulturen, vilken den 
moderna lovsångsindustrin sorgligt nog 
är en del av. Som ett kollektiv med många 
leadsångare är vi anonyma som individer, 
det håller tillbaka våra egon och påminner 
förhoppningsvis människor om att vi behö-
ver gemenskap.

Gitarrer och soptunnor

Rend collective experiment hämtar influ-
enser från en mängd olika musikaliska håll. 
Själva nämner de band som Snow patrol, 
Death cab for cutie och Sigur rós. Förutom 
de vanliga pop- och rockinstrumenten dy-
ker det bland annat upp cello, banjo, trom-
bon, tuba och glockenspiel. Och ibland an-
vänder man till och med målarpenslar och 
soptunnor.

Spänningen mellan exempelvis inledan-
de lugna och stadigt växande Come on my 
soul samt ösiga Thine be the glory visar på 
skivans bredd.

– Personligen gillar jag det faktum att vårt 
album inte passar in i en särskild genre. Vi 
har bara skapat musik som vi tycker om och 
som spelar roll för oss utan att oroa oss så 
mycket över om det passar eller inte. På ett 
sätt tror jag att den eklektiska känslan talar 

Nordirländskt 
experiment tror  
på kollektivet Text: Per-Johan Thörn
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JESUS CULTURE         

Kim Walker
Here Is My Song
Chokladälskande lovsångs-
pastor. Passionerad i allt hon 
gör inklusive att följa Jesus

Various Artists
Consumed
CD/DVD inspelad live på 
Redding’s Cascade Theatre. 
Chris Quilala, Kim Walker-
Smith and Melissa How

Various Artists
We Cry Out
CD/DVD live från en av 
Jesus Cultures konferenser 
Chris Quilala, Kim Walker-
Smith and Melissa How. 

Kristene Mueller
Those Who Dream
Musikaliska förebilder:  
Jason Upton, Misty Ed-
wards och Rita

Jake Hamilton
Marked By Heaven
Trebarnspappa med musi-
kaliska influenser från bl.a 
Jimi Hendrix, The Beatles 
och Matt Redman

Upptäck Jesus Culture – en rörelse från Bethel Church  
(Bill Johnsons församling) som vill mobilisera, utrusta och 
sända ut en ny generation av ”evangelister” i världen!

NYHETER
FRÅN

Genom historien så har enskilda församling-
ar på ett märkligt sätt fått vara till välsignelse 
långt utanför sin kyrkas väggar. Så var det 
med Anaheim Vineyard på 70-80-talet, aus-
traliensiska  Hillsong i Sydney  på 90-talet 
och framåt liksom Toronto Airport Christian 
Fellowship.  Det var också då som himlen 
öppnade sig över en liten pingstförsamling i 
Brownsville i Florida och tusentals männis-
kor kom till tro och fick sina liv förnyade. Det 
sista decenniet har musiken från församlingar 
som Lakewood i Houston (Israel Houghton) 
och New Life i Colorado Springs (Revela-
tion band, Jared Anderson, Glen Packiam) 
fått spridning världen över. Listan kan göras 
längre och säkerligen finns det sådana här 
platser på jordens alla kontinenter.

Just nu så händer det spännande saker på 
IHOP i Kansas City som upplever en stark 
ungdomsväckelse samt Jesus Culture från 
Bethel Church, Reading i Kalifornien. En 
församling som leds av den i Sverige välkände 
pastorn Bill Johnson.

1999 genomförde församlingen den första 
Jesus Culture-konferensen under ledning av 
Banning Liebscher och snart upplevde man 
en kallelse att mobilisera, utbilda, utrusta, 
uppmuntra och utsända en ny generation 
av ”evangelister” ut i världen för att svara på 
Guds kallelse om att nå världen med evange-
lium. Som en viktig del i Jesus Cultures vision 
finns både det övernaturliga och lovsången.

Lovsången från Jesus Culture sprids nu 
över världen i form av Cd och DVD. Det 
är en okonstlad lovsång, musiken är mo-
dern, det låter bra. Men det finns nåt mer, 
någonting som berör mer än det underhål-
ler. Kanske är det, som bibeln uttrycker det, 
”djup som talar till djup”. Hos Jesus Cul-
ture finns en insikt om att Guds närvaro i 
våra liv är kopplat till vår tillbedjan och lov-
sång. De lovsångsledare som Jesus Culture 
förfogar över verkar ha förstått att lovsång 
handlar om att välkomna Gud in i våra liv 
och att vara goda värdar för Hans närvaro. 
Lyssna  gärna in Kim Walker, chokladäls-
kande lovsångspastor i Bethel Church och 
passionerad i allt hon gör inklusive att följa 
Jesus. Kim finns även med på live-skivorna  
Consumed och We cry out tillsammans med 
Chris Quilala och Melissa How. Två skivor 
som verkligen förmedlar stämningen på en 
Jesu Culture konferens.

Kristene Mueller fick sin första träning 
på IHOP i Kansas och har Jason Upton och 
Misty Edwards som förebilder  och Jake 
Hamilton är en ung 3-barnspappa med bak-
grund hos bl.a. IHOP som lyssnat mycket 
på Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Beatles, 
Nirvana och Beastie Boys blandat med lov-
sångsprofiler som Matt Redman och David 
Crowder.

Läs mer på www.jesusculturemusic.org
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History Makers:
Greatest Hits
14 odödliga sånger av 
och med bandet som 
redan är legendariska!

History Makers: 
Greatest Hits Limited Edition
Spektakulär box med 2 CD, 
31 sånger + DVD med alla 
videos + exklusiv 58-sidig 
booklet


