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__________ex (26842) Darlene Zschech/Kiss Of Heaven (189,00) 149,00
__________ex (2685) CeCe Winans/Throne Room (189,00) 149,00
__________ex (616526) Sonic Flood/Resonate (189,00) 149,00
__________ex (621926) Sara Groves/All right here (189,00) 149,00
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__________ex (17662) Songs 4 worship 1 – Shout to the Lord (199,00) 159,00
__________ex (17672) Songs 4 worship 2 – Holy Ground (199,00) 159,00
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__________ex (DAVCD17) Sjung Min Själ (189,00) Kampanj! 99,00
__________ex (DAVCD16) Treenighetens Mysterium (219,00) 175,00
__________ex (DAVCD15) Thomas Hellsten mfl/Mitt ibland oss (189,00) 149,00
__________ex (DAVCD12) Charisma/Tro (189,00) 149,00
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Jag möter ofta människor som säger att
de har väldigt svårt att identifiera sig
med texterna i lovsångerna, att bekän-
nelsen blir för hög då deras egna liv
kanske inte är fyllda av glädje. Det är
sant att Gud fortfarande ändå är den
samme och det är Han som bär oss dag
efter dag (Ps 68:20)! Vi ifrågasätter ald-
rig Guds storhet, utan bara den rådan-
de situationen. Jag tror att det bästa är
att vara ärlig inför Gud. Han som kän-
ner oss bättre än vi själva (Ps 139:4). Att
bara få vara sig själv och upphöja Gud
utifrån sin egen situation och uppleva
Guds närvaro i livets alla skiften tror
jag är en nyckel till en sund vardagsre-
lation med vår Skapare!

Psalm 13 utrycker ju till och med
”hur länge ska du glömma mig, Her-

...säger ett gammalt ordspråk. För mig får det passande nog bli ett ledord i denna ledare även om några kan opponera sig då vi talar
om lovsång. Jag tänker då på att många tycker att lovsång enbart kan uttryckas då livet är fyllt av glädje, något man bara kan uttrycka
då livet är toppen.

re?”. En viktig bit av vår tillbedjan då vi
får komma inför Gud som vi är och
känna att Han kommer ner till oss och
delar vår smärta och att vi inte alltid
behöver lyfta honom högre, utan att
han också kan få bära oss. Jag är fullt
medveten om att det är i stunder av till-
bedjan, när jag uttrycker mitt hjärtas
innersta längtan som Gud möter mig
och lyfter upp mig.

Det paradoxala och intressanta blir
då att min klagan och misströstan byts
ut mot tacksamhet, glädje och förund-
ran! För mig är detta enda sättet att
närma mig Gud. Att komma inför ho-
nom som jag är och hoppas att han mö-
ter mig utifrån var jag befinner mig.
När jag har sträckt mig mot honom så

långt jag förmår finns han där och lyf-
ter upp mig i sin famn och gömmer
mig i sina vingar.

Hur livet än formas och vilka vänd-
ningar som än väntar oss så är Gud all-
tid nära och går vid vår sida och vi kan
med hela hjärtat uttrycka att ”din är
äran!”

Erik Tilling har gett ut skivorna Göm mig i dina
vingar och i skuggan av din nåd. Till vardags
delar han sin tid mellan att frilansa som musi-
ker och arbeta med marknadsföringen på David
Media AB.

 ”Ärlighet varar längst...”



TMU fokuserar
uppåt

Vem har skrivit sångerna?
AnnaMaria: Jag har skrivit två av sånger-
na och Rickard har skrivit fem låtar. Ul-
rika Petersson som gått livskrafts lov-
sångslinje och sedan ett år som
ledar-träningselev på TMU har skrivit
tre låtar. Emanuel Sandgren, Emanuel
Rosén och Gregory Häljestig bidrar
med en låt var. Jättekul med enbart
svenskt material, tycker jag!

Berätta lite om TMU:
AnnaMaria: Team Med Uppdrag är en
ungdomsorganisation som har funnits i
20 år. Visionen är att lärjungaträna
unga människor för att tjäna Gud i vårt
land, men även utomlands. TMU be-
driver idag Bibelskolan Livskraft med

två inriktningar: Lovsång och Bibel och
en Team- och kamratstödjare kurs, där
vi skickar ut elever till olika högstadie-
skolor i Sverige för att finnas till för
tonåringarna. Vi har också gett ut ett
lärjungaträningsmaterial som heter
”Följmig.nu”, som finns för att lärj-
ungaträna unga människor i försam-
lingen.

Rickard: Förutom bibelskolan och
den Team- och Kamratstödjarekurs
som finns är TMU en ungdomsorgani-
sation som vill arbeta för att Jesus ska
bli känd och älskad i Sverige. Genom
åren har många team åkt runt i evange-
lisationssyfte och under TMUs tjugo-
åriga historia har lovsång och tillbedjan
varit en central del i arbetet. Att bryta

Denna gång kommer Davids Hjärta skivan
från TMU – Team Med Uppdrag. Förutom
AnnaMaria Bergqvist och Rickard Sund-
ström som är tongivande på skivan med-
verkar förra årets bibelskoleklass 02/03
som kör. Skivan är producerad av Mattias
Martinson – välkänd lovsångsledare från
bland annat Frizonfestivalen och som till
vardags jobbar som pastor i Göteborg
Vineyard. Det hela började med att Mattias
Martinson besökte TMU för att undervisa
på lovsångslinjen på bibelskolan Livs-
kraft. AnnaMaria jobbade nämligen då på
TMU som ansvarig för lovsångslinjen.

Mattias väckte frågan om en skiva redan
hösten 2001, men först året efter började
TMU på allvar fundera på om det var möj-
ligt. Efter kontakt med David Media och
Lasse Petersson, som haft en lång rela-
tion med TMU, började visionerna ta form.
Rickard tog senare över ansvaret för
lovsångslinjen efter AnnaMaria så han var
en naturlig del i projektet.
Tidningen LOVSÅNG ställde några frågor
om skivan till AnnaMaria och Rickard:

mark och skapa medvetenhet om vad
lovsång handlar om. I år är det 45 elev-
er på bibelskolan, 16 av dom går lov-
sångsinriktningen. I övrigt är väl TMU
känt som en stor del i Nyårsexplosion
som numera anordnas vartannat år i
Jönköping.

Varför har ni spelat in skivan?
AnnaMaria: Min passion ligger i att få
leda människor i tillbedjan, att verkli-
gen lära människor att tillbe. Och verk-
lig tillbedjan handlar ju om vem Gud är.

Ofta tenderar lovsång till att bli nåt som
vi gör för en speciell mysig känsla och
det blir nåt vi gör för vår egen skull,
men då blir det fel fokus. Vi ville göra
en skiva som har texter som riktar sig
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Bor: Jönköping

Gör till
vardags: Arbetar på TeamMed

Uppdrag, linjeansvarig
för lovsångsinriktningen
på Bibelskola Livskraft
samt frilansar som lov-
sångsledare/predikant

Intressen: Musik, sport, inredning
och mat

Familj: Maggan, min fru,
mina föräldrar och
en syster

Favoritmat: Tacos

Senast.
lästa bok: Efterföljelse av Dietrich

Bonhoffer

Favorit CD: Något med Matt Redman,
Caedmonds call eller
varför inte Eva Cassidy

Kort om Rickard

Bor: Jönköping

Gör till
vardags: Jobbar just nu på ett

servicehus i Jönköping.
Sparar pengar till en
Colombiaresa.

Intressen: Umgås och fika med
vänner, sjunga och
musicera

Familj: Mamma Britta, pappa
Leif och 4 syskon;
Helena, Anders, Kristina,
Elisabeth

Förebild: Historiens martyrer

Favoritmat: Kyckling

Senast.
lästa bok: Gränslös lovsång av

Darlene Zschech

Favorit CD: Hope, liveskiva från
Hillsongs

Kort om Anna-Maria

uppåt mot Gud, så därför hoppas vi att
den som lyssnar ska få uppleva det, att
lovsången är till för Gud och inte för
någon annan.

Rickard: Dels för att dela med oss av
dom lovsånger som vi skrivit, sånger
som vi tror och vet är användarvänliga
och ”tar tag” i folk. Dels för att vi ser
ett stort behov av ännu tydligare Gud-
fokusering i vår lovsång. Mycket hand-
lar om mig och mitt, vad jag vill ha och
minsann har rätt att kräva av Gud.
Lovsång har aldrig handlat om oss, det
handlar om Han som sitter på tronen,
Skaparen av allt och där nånstans ligger
visionen med detta projekt.

Vad kan vi förvänta oss av skivan?

Rickard: Man kan förvänta sig otroligt
bra lovsånger varav många redan an-
vänds flitigt, men inte tidigare spelats
in på skiva. Vi kan förvänta oss att Gud
och inte våra behov kommer att få stör-
re utrymme i vår lovsång och tillbedjan.
Detta är min dröm i alla fall.

Hur skulle ni beskriva textinne-
hållet och musikstilen på skivan?

AnnaMaria: Vi har medvetet valt sånger
som riktar sig uppåt. Sånger som hand-
lar om Gud, hans personlighet, vad
Han har gjort. Så att när människor
lyssnar, blir de fokuserade uppåt mot
Gud, mer än inåt. Musikstilen, ja, vad
ska jag säga. Pop, mycket gitarrer.

En del som påminner om Hillsong
(Vilket jag gillar). Finns lite av nordisk
”touch” på någon låt också.

Rickard: Texterna är som sagt tydligt
Guds-centrerade. Kanske inte konstigt
på en lovsångsplatta, men faktum är att
när jag lyssnar på mycket av den lov-
sångsmusik som kommer ut handlar det

ofta om ”Kom och fyll mig”, gör mig
si, gör mig så, jag vill detta, jag vill, jag
och jag. Vi var medvetet väldigt tuffa
när vi gallrade ut dessa sånger. Visst
finns det några ”jag” med på skivan,
men i sitt sammanhang handlar det om
Herren och han ära. Musikstilen speg-
lar väl det vi själva lyssnar på, tex en-
gelsk lovsångspop/rock eller någon
sång med Hillsong-vibbar. Mycket gita-
rerr, sköna loopar och en stil som blan-
dar nåt enkelt, innerligt, med genom-
tänkta, ösiga arr och mycket sväng.

Vad hoppas ni med skivan?
AnnaMaria: Att människor ska få en
smak av verklig tillbedjan. Att de blir
fokuserade på Gud, mer än på sig själ-
va. Att de ska få uppleva Guds närvaro!

Rickard: Jag hoppas att sångerna ska
hjälpa människor och församlingar att
åter igen förlora sig i tillbedjan och lov-
sång av den ende sanne Guden. Att ski-
van ska leda till att mänskor blir frälsta.
Att vår vision med projektet ska få an-
dra lovsångsledare och musiker att tän-

ka till och se över sin egen tjänst:
Vilken typ av sånger sjunger jag? Vilket
fokus har min lovsång? Men skalar jag
bort allt annat hoppas jag att Herren
ska njuta av detta och att vår längtan att
ära Honom ska röra Hans hjärta.

Vad är lovsång för dig?

AnnaMaria: Lovsång för mig är att
kunna tala om för Gud vad han betyder
för mig, genom min passion som är
musik. Lovsång och tillbedjan handlar
ju också om mitt liv, en livsstil. En vilja
att ära Gud genom allt jag är och gör.
Det är ju en utmaning varje dag, inte
alltid så lätt, men det är nåt att sträva ef-
ter. Lovsång är passion för Gud, att vara
tillsammans med honom skapar lovsång.

Rickard: Att leva. Om inte mina val,
mina tankar, mina prioriteringar vad
gäller tid och pengar, mitt sätt att
snacka eller vara ärar Gud, vad betyder
då mina fina ord och böner, sånger och
lyfta händer i lovsång? Att leva intimt
med Jesus med ett fördolt liv tillsam-
mans med honom.



Äras den
som äras bör
Äras den
som äras bör
När jag var 21 år så dog min farmor, en liten kvinna på 94 år som älskade Jesus från unga år
ända in i evigheten. När jag mötte henne sista gången för att fira nattvard med henne på
sjukhemmet, gav hon mig en lärdom för livet. Själv var jag i ett läge där jag kände mig sviken
av nära vänner och hade dragit mig undan. Jag tyckte synd om mig själv helt enkelt.

När jag var 21 år så dog min farmor, en liten kvinna på 94 år som älskade Jesus från unga år
ända in i evigheten. När jag mötte henne sista gången för att fira nattvard med henne på
sjukhemmet, gav hon mig en lärdom för livet. Själv var jag i ett läge där jag kände mig sviken
av nära vänner och hade dragit mig undan. Jag tyckte synd om mig själv helt enkelt.



Och så mötte jag farmor Judit. Hon be-
rättade att hon nu hörde så dåligt så hon
inte längre kunde ta del av radioandakte-
rna, och hennes syn var så klen så hon
bara nätt och jämt kunde läsa sin stor-
stilsbibel. Det mesta var ”uschligt” som
hon uttryckte det på sin västgötska. Och
så firade vi nattvard... och när vi tagit del
av gåvorna började denna lilla kvinna be.
Ut ur hennes mun och hjärta kom en
bön av tacksamhet och glädje! När hon
såg på sin nuvarande situation så såg det
inte bra ut, men när hon började se på
Jesus så blev Han större än omständig-
heterna. När jag åkte hem från det mö-
tet hade jag lärt mig något för livet. Un-
der de kommande dagarna satte jag mig
vid pianot och började tillbe, inte för att
jag ”kände för det” utan för att Han är
värd min tillbedjan.

Ack och ve blir halleluja
David skriver: ”Lova Herren, min själ
och glöm inte bort allt gott Han har
gjort”1. Vad gör David?

Jo, han uppmanar sin själ att tillbe!
Med andra ord gör han inte vad han
känner för! I många psalmer uttrycker
David sin ångest och oro över hur om-
ständigheterna ser ut. Hans liv var hotat
mer än en gång. Men mer än en gång
ser vi också hur David i sin tillbedjan går
ifrån sig själv och sin situation till att fo-
kusera på Guds makt och ära. Ofta slu-
tar psalmerna, som börjar med ack och
ve, i ett rungande halleluja. Om vår till-
bedjan bara är ett resultat av våra käns-
lor, då blir det en ytlig tillbedjan. Exem-
plet från Filippi när Paulus och Silas
sitter fängslade är ett annat kraftfullt be-
vis på tillbedjan som gått på djupet.2

Att göra eller inte göra
Jag brukar uppmuntra våra bibelskole-
elever att vara uppmärksamma på en sak:
Låt inte ditt kristna liv börja handla mer
om dig själv än om Kristus. Det kan
handla om en felaktig självupptagenhet
på grund av att jag har för höga tankar
om mig själv eller precis tvärtom, vilket
kanske är vanligare för oss svenskar.
Kristendom handlar inte om vad du gör
eller inte gör i alla lägen - det handlar
om vad Kristus har gjort och gör! Själv-
klart behövs det en undervisning om ef-
terföljelse och helgelse kopplat till detta,
men rätt sak på rätt plats.

Ordet ’doxa’ som är det grekiska ordet
för ära/härlighet betyder bland annat:
att uppmärksamma en sak eller person

för vad den verkligen är. Så tillbedjan
handlar inte i första hand om att se bort
från sig själv, utan om att Gud får ha den
plats som Han rätteligen ska ha. Han är
helt enkelt en sådan som man tillber!

Ett genomgående tema i den bibelbok
som kallas Apostlagärningarna är just
Guds ära.
Vi ser hur apostlarna gång på gång ger
Jesus äran för det som sker3, och när
kung Herodes vid tillfälle tar emot ära
som endast tillhör Gud själv - blir han
slagen till marken. 4

Vi har under de senaste 15 åren sett
en stor tillväxt av, och betoning på, vad
som populärt brukar kallas lovsång. Lov-
sång och tillbedjan har blivit en central
del av gudstjänstlivet i många försam-
lingar.

Behov  av Jesusälskande
lovsångsledare
Team Med Uppdrag fick under 80-talet
vara med och bryta mark på det här om-
rådet, och den kallelsen som drev oss re-
sulterade bl.a. i flera lovsångsskivor un-
der 90-talet. På grund av. samma kallelse
startade vi också en lovsångsinriktning
på vår bibelskola. Vi tror att behovet är
stort av medvetna, kunniga och Jesusäls-
kande lovsångsledare och musiker. För
när det hela tiden produceras mycket
lovsång är det viktigt att vi hjälper var-
andra att behålla rätt fokus.

Det som påverkat oss mest i produk-
tionen av den nya skivan, som du nu fått
i din hand, är faktumet att så många lov-
sånger idag handlar om oss själva. Ofta
kan man hitta fler ”jag” än ”Jesus” i
sånger. Vi tror att det handlar om något
mer än bara en tillfällighet, det är vår
tidsanda som speglar sig även i våra
sånger. I den postmoderna ”andlighe-
ten” är det nämligen Guds uppgift, ja

närmast Hans skyldighet, att komma
och betjäna mig. I samma anda upp-
muntras vi också, som jag redan nämnt
ovan, att hela tiden känna efter hur det
känns. Känns det bra så är det bra och
vice versa. Och nånstans här så slutar
lovsången att vara en tillbedjan av Gud
den högste och övergår i någon sorts
mjuk variant av gruppterapi och självbe-
kräftelse. Det kan låta som om jag tar i
väl mycket, men vad är det som står på
spel här... Jo, Guds ära!

Den bibelbok som kanske talar mest
om Herrens härlighet är Uppenbarelse-
boken, vilket ju inte är så märkligt. Jo-
hannes får nåden att titta in i det him-
melska, och lyssna till sången som ljuder
där. Min‘övertygelse är att ju mer vår
sång kommer i samklang med ”den him-
melska sången” desto mer av Guds här-
lighet kommer vi att få se. Och sången
som vibrerar bland änglar och väsenden
svävar inte på målet - ”Honom som sit-
ter på tronen, honom och Lammet, till-
hör tacksägelsen och priset, äran och
makten i evigheternas evigheter”. 5

Vår önskan är att Du, när Du tar del
av sångerna på skivan, ska dras med i
den riktning som har Den Högste som
sitt enda mål och fokus, för ”vi kan bara
stämma in när hela himmelen tillber”.6

Thomas Arvidsson 35 år, bor i Aneby med fru Ca-
trin och sönerna Gabriel och Lucas.
Har jobbat i TMU sedan 1996. Först som kursfö-
reståndare på Bibelskola Livskraft och sedan
2001 huvudledare för TMU.
Är också en del av föreståndarteamet i Korskyr-
kan (EFK)

Fotnoter
1 Ps 103:1, 2 Apg 16:16-, 3 ex Apg 3:12-16,
14:8-18, 4 Apg 12:20-, 5 Upp 5:13
6 citat från sången: Bara Du är värdig all ära

9



10

Har du någonsin undrat över
varför Gud så gärna vill ha vår
tillbedjan?
När mina döttrar var små brukade jag
ibland fråga dem på skoj: ”Vem är den
smartaste, starkaste, vildaste, stiligaste,
charmigaste, underbaraste mannen i
hela världen?”

De brukade sitta tysta en stund som
om de tänkte efter, och sedan ropade
de: ”Jultomten!”. Och så skrek de av
skratt, som om de hade sagt något fan-
tastiskt roligt. När de blev lite äldre
gjorde vi samma sak, och då kom de
med en tevestjärna eller någon av deras
mammas föredettingar – som är ganska
många. Mina döttrar var kloka nog att
inse att man inte ska förstärka en per-
sons narcissism genom att sitta där och
tala om hur enastående han är.

Men varför vill Gud så gärna att vi
tillber honom? Behöver han verkligen
en hel planet full av folk som ansträng-
er sig att tala om för honom hur stor
han är? Vet han inte det redan?

Tillbedjan handlar inte om att
stärka Guds självkänsla.
Gud har skapat oss så, att när vi upple-
ver något som är fantastiskt stort, har vi

behov av att lovprisa det. Upplevelsen
blir ofullständig om vi inte lindar in
den i ord. När vi ser en dubbel regnbå-
ge första gången, eller ett bo med hä-
gerungar som ska försöka flyga, är det
något inom oss som kräver att vi ger
uttryck för glädjen. (Det finns en gam-
mal historia om när Gud talade om för
Petrus att han tänkte straffa en golfäls-
kande pastor som struntade i gudstjäns-
ten en söndag och smög iväg till golfba-
nan. Han gjorde den bästa golfrundan i
hela sitt liv och avslutade den med sitt
första och enda hole-in-one på artonde
hålet. Petrus säger indignerat till Gud :
”Jag tyckte du sa att du skulle straffa
honom!” Och Gud svarar: ”Det har jag
gjort. Vem ska han berätta det för?”)

Vi tillber inte Gud för att han
behöver det
När vi ser något verkligt beundransvärt
hos en annan människa vill vi inte bara
uttrycka det i allmänna ordalag.
Om du är man och singel och träffar en
kvinna med hög moral, personlig
charm och yttre skönhet – till vem vill
du då uttrycka din beundran? (Om du
inte svarar‘”till henne” anar man kanske
förklaringen till att du är singel.)

Vi ska inte tillbe Gud för att han be-

höver det för sin självkänsla utan för att
vår upplevelse av Gud och glädje över
honom inte blir fullkomlig utan tillbed-
jan. Vi tillber inte Gud för att han be-
höver det, utan för att vi  behöver det.

Jag behöver tillbe.
Jag behöver göra det så att jag inte
glömmer att jag har en stor Gud vid
min sida och börjar leva i rädsla. Jag be-
höver göra det så att jag inte glömmer
hans kallelse och börjar leva i självupp-
tagenhet.  Jag behöver tillbe så att jag
inte förlorar känslan av förundran och
tacksamhet och kämpar mig fram i livet
med skygglappar. Jag behöver tillbe
därför att jag har en medfödd tendens
att vilja klara mig själv och vara obero-
ende.

Jag tror inte det är en slump att be-
rättelsen om Petrus som går på vattnet
slutar som den gör. ”De steg i båten,
och vinden lade sig. Och de som var i
båten föll ner för honom och sade: ’Du
måste vara Guds son.’ Det finns ett
mönster här som återkommer gång på
gång i Bibeln och som måste bli mitt
mönster också: Gud visar vem han är,
och då funderar vi över det och reage-
rar med tillbedjan. Och på så sätt ökar
vår kunskap om Gud.

Varför vill Gud
absolut ha tillbedjan?
Det finns ett ord för den process genom vilken människor upptäcker och förkunnar Guds storhet, helighet och styrka. Den kallas
tillbedjan. Vi lever i en värld där man inte ser värdet av tillbedjan. De flesta är vana vid att bli bedömda efter vad de gör. Jag har upplevt
självständighetens och självtillräcklighetens frestelse för egen del. Och tillbedjan verkar inte vara produktiv på ytan – den uträttar
ingenting. Varför ska man då hålla på med sådant? Låt mig få förklara varför jag har bestämt mig för att gå igenom livet med tillbedjan,
och varför jag tror att du också bör göra det.        Översättning Ulla-Stina Rask

Utdrag ur John Ortbergs bok,
Om du vill gå på vatten måste
du ta dig ur båten, utgiven på
Libris förlag, 2003.
Publicerad med tillstånd





musikaliskt riv med Martins mycket av-
slappnade röst, och det låter inte ens
konstigt!

Den djupa och poetiska ådran är fram-
trädande. Texter som ”when words are
not enough, to tell of all you´ve done, I
bow the knee, let silence speak and
gaze upon your majesty” drar inte bort
fokus från Jesus utan gör att fokus
stannar kvar, till och med när man
stängt av plattan. Även musikaliskt ger
stråkarna ett djup.

Martin Laysell som sedan 1998 varit
lovsångsledare i Soul Survivor, har ock-
så blivit lovsångsledare runt om i värl-
den. Dock verkar han stå stadigt på jor-
den och har goda relationer till Matt
Redman och skivans producent Mike
Busbee.

Ett gemensamt drag som jag gissar att
de tre har producerat fram är att ta nå-
got centralt från låtar och upprepa det
i slutet av dem. Det känns också igen
från Matt Redmans “Blessed be your
name” (Where angels fear to tread).
Tidigare har det varit vanligt att man
tar refrängen oändligt många gånger
eller upprepar låtens titel.

Nu verkar trenden vara att ta ett cen-
tralt ord eller en kort fras. T ex på titel-
spåret ”Lost in Wonder” upprepas ra-
den ”Because of Jesus”. Jag gillar
trenden.

Halvvägs in i skivan blir stuket lugnare.
Flera långsammare låtar följer och man
landar i en mer eftertänksam men fort-
farande fokuserad tillbedjan. I detta
slutar också denna intima hyllning.
Trodde man. Istället bryter hyllning och
överlåtelsen loss i ”I surrender all”,
och man vill inte göra så mycket annat
än just det...

Så blir inte Fadern och Anden lidande
av denna Jesuscentrering? Nej, de för-
härligar varandra vilket Bibeln betygar
och Jesuscentrerad lovsång ger aldrig
fel fokus. Jesuscentrerad lovsång som
uttrycks i ett språk som man inte har
tröttnat på är en mycket god förnyelse.

Afterglow

Quench

Fett, hårt och rakt på. ”Ända in i ka-
klet” hade Tommy Söderberg sagt.
Mycket roligt och inspirerande att höra

Från djupet av

mitt hjärta –

Worship with

Lifecenter, Västerås

En av årets mest talande framsidor är
första intrycket man får av skivan. Bar-
naskapets tillbedjan lever mitt i livet.
Sin story har man med i väskan och
medan världen susar förbi så vill jag
tillbe Herren från djupet av mitt hjärta.
Fräscht! Vidare är hängivenhet och en-
kelhet framträdande på skivan. Det är
helt enkelt lätt att haka på och man
känner direkt att det är meningen att
man ska va med. Stuket låter medryck-
ande och ungdomligt och liknar delvis
”Det är sant idag” – den skiva som de-
lar av gänget var med och spelade in
för DH 1999.

Låtarna håller en jämn kvalité där för-
sta låten ”Bara du är värdig” och 6:an
”Den jag älskar” står ut och får svårt
att gå hem om man bara vill sitta still!
Skivan saknar inte djup, utan drivet,
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Mats Nyholm recenserar

överlåtelsen och hängivenheten kan
leda till tillbedjan från djupet av ens
hjärta.

Lost in wonder

Martyn Layzell

Jesus. Om Honom handlar denna ski-
va. En kompis sa en gång till mig att
när man inte vet vad man skall predika
om så skall man predika om Jesus och
vad Han har gjort. Det verkar som om
Martyn Laysell går efter samma prin-
cip, fast han verkar verkligen veta vem
han skall sjunga om och att det är till
Honom han sjunger.

Denna skiva låter Soul Survivor – det
sammanhang den kommer ifrån – men
inte på ett föråldrat sätt. Öppningslå-
ten ”With all my heart” andas det dri-
vande Jesusfokuset som kan liknas t ex
vid Jesus You alone (Soul Survivor
1999). Anmärkningsvärt att de t ex på
öppningslåten har blandat ett hejdlöst

Mats Nyholm är ungdomspastor i Vasakyrkan i Kalmar. Han har en passion för lovsång
och är initiativtagare till nätverket KLOT (Kom Låt Oss Tillbe). I våras kom nya skivan
”Där himmel och jord möts”. Vid sidan av arbetet i Vasakyrkan leder Mats lovsång på
konferenser och festivaler runt om i Sverige.



Många låtskrivares och lovsångsledares
ledord är bibelordet ”sjung till Herren en
ny sång”, något Bengt Johansson också
tagit fasta på genom åren som en av våra
flitigaste sångförfattare. Men nu vänder
han blicken ”bakåt” och gräver i psalm-
skatten på kommande skivan.

Har kreativiteten sinat eftersom
du blickar tillbaka?
–Hoppas inte det har med brist på krea-
tivitet att göra. Faktum är att det är nå-
got jag i många år tänkt att jag någon
gång vill göra...” now is the time”!

–Psalmskatten är fantastiskt stor och rik
och jag har plockat fram några personli-
ga favoriter och försökt undvika de som
vi har slitit på allra mest på senare år.
Apropå ” en ny sång ” så är faktiskt en
del material nytt. Jag har skrivit ny mu-
sik till texter dels ifrån psalmboken och
dels hymntexter från tidegärden (en
bönbok för daglig bön som i huvudsak
består av psaltartexter). Det kanske inte
är så rockigt och röjigt men ändå stor
variation. Mycket gitarr och strängin-
strument förstås men även blås och

stråktoner på sina håll (och
en och annan blueston).

Vad har dessa psalmer
och hymner som som
nya lovsånger saknar?

–Svårt att uttala sig gene-
rellt om det. Kanske ändå
att psalmen ger utrymme
för att säga mer saker.

–Många lovsånger säger bara en sak, vil-
ket kan vara både bra och dåligt.

Här finns också ett rikt och poetiskt
språk, något som vi som älskar lovsång
och skriver sånger verkligen har något
att lära av.

Vad kan dagens sångförfattare
lära av psalmskatten?

–Dels det jag nämde nyss, att utveckla
texterna så att de håller som enbart tex-
ter vilket psalmerna ju gör. Dels att vi
bemödar oss att än mer pejla djupen i
Guds mysterium, men också på ett
djupt och äkta sätt berätta om vandingen

Bengt Johansson
gräver i
psalmskatten

i tron så att andra kan känna igen sig och
göra det till sin sång.

Lovsången befinner sig i stark
tillväxt i Sverige. Är det en ny
trend vi hakar på eller?
–Det är underbart att fler och fler upp-
täcker glädjen i att lovsjunga Gud. Sam-
tidigt är vi i ett kritiskt läge: Hur förval-
tar vi det växande intresset. Det här
psalmprojektet är ett sätt att för min del
gräva lite djupare och förhoppningsvis
fördjupa och bredda mitt sätt att närma
mig lovsångsarbetet.

en skiva som man inte har en aning om
hur den skall låta fyra takter längre
fram. Taktbyten, breaks och skruvande
med gitarrljuden byter av varandra.

Ibland tycker man att låtarna bryts mitt
i och ibland att de aldrig tar slut. Minst
sagt omväxlande. Tredje låten ”Think
about it” bär på något extra. Det är en
snabb låt där refrängen går på halvtakt
vilket får effekten att man faktiskt, på
ett extra bra sätt, kan ta in buskapet
om att låta tron ”totally fill your mind”.
Takten efter refrängen bryts den drivan-

de hårdrockstakten av och istället blir
det trumpetsolo i ett betydligt lugnare
stuk som liknar en lugn form av Super-
tones och sedan svänger det tillbaka
till ett klassiskt hådrocks-gitarrsolo á la
80-tal. Mitt i allt detta sugs man in i
budskapet och peppas till att inte leva
halvhjärtat. Häftigt och djupt i en
okontrollerbar smet. På hela skivan går
sången bitvis över i falsett och de är
inte rädda för att göra det som andra
inte vågar. Doa-körerna blandas med
explosiva sånguttryck.Denna engelska
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produktion tycker jag lyckas med att ha
ett djup mitt i all exprimentlusta. Här
finns också plats för våndan och klago-
ropet till Herren vilket också uttrycks i
de tunga riffen.

Budskap på afterglow är att bejaka kal-
lelsen att leva helhjärtat och att man
inte behöver vara som alla andra – var-
ken i livsstil eller musikaliskt.

Mats Nyholm
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New irish hymns 2
Father, Son &
Holy Spirit

Trion från New Irish Hymns är tillba-
ka! Ja, nästan i alla fall. Kristyn Lenn-
ox sjunger istället för Maire Brennan,
men Margret Becker och Joanee Hogg
håller ställningarna. Konceptet är lika
som på första skivan: Sånger skrivna
av knappt trettioårige kompositören
Keith Getty, strålande sånginsatser
och irländska tongångar. Kanske att
sångerna inte omedelbart sätter sig
hos mig, men det brukar ju å andra
sidan tyda på en hållbarhet i längden.
Även denna gång är förpackningen ett
litet konstverk med bland annat vack-
ra bilder från Irland.         ET

Songs of Taizé
volume 2
I Lift Up My Soul

Finns det något mer meditativt och
lugnande än sånger från Taizé? Det
som kännetecknar musiken från Taizé
är den naturliga enkelheten och uppre-
pandet av enkla melodier. Denna box
innehåller 25 sånger från kommunite-
ten Taizé i Frankrike. Språket varierar
och här blandas engelska, franska och
latin. Förutom sång består instru-
menteringen av flöjt, oboe, klarinett,
trumpet och gitarr. Sångerna är inspe-
lade av medlemmar ur the Scottish
Festival Singers under ledning av Ian
McCrorie. Lugnande och vackert!     ET

Gränslös lovsång

Darlene Zschech

Semnos Förlag

Det är glädjande att se hur det skrivs
allt fler böcker om lovsång. Boken
”Gränslös Lovsång” är en av de nyare
lovsångsböckerna. Den är skriven av en
kvinna som försökte göra världslig kar-
riär med sina musikaliska gåvor. Vår
herre hade dock andra planer för hen-

ne vilket resulterade i att hon nu är en
av de främsta lovsångsledarna och
sångförfattarna i Hillsongs församling i
Australien. Darlene Zschech har fått
lära sig, ibland den hårda vägen, vikten
av att vara en överflödande tillbedjare
som totalt lämnar sitt eget liv för att ge
Gud ära och makt. Detta berättar hon
om genom egna erfarenheter med hen-
nes liv som exempel. Jag har, som lov-
sångsledare i min lokala församling,
fått många tankeställare som berört
mig, tillrättavisat mig och bekräftat
mig, medan jag läst denna fantastiska
bok. Ja, jag kallar den fantastisk efter-
som jag själv inte är någon ”läsare”.
Den här boken tröttade inte ut mig ett
ögonblick, och till på köpet har den ett
livsviktigt budskap. Den berör lovsång
och tillbedjan på många områden. Den
utmanar läsaren till något spännande
och stort. Vissa delar var rent ut sagt
tuffa! (Du förstår vad jag menar när du
läser den). Trots det tycker jag att det
är en mycket bra balans på det hon
skriver. Jesus har verkligen tänt en låga
i Darlenes hjärta som säkerligen redan
har smittat av sig till många. Jag själv
är ett levande exempel på det. Jag ber
att min inspiration som jag har fått
från denna bok inte bara ska dö ut.
Herren har stora planer för vår värld,
och vi får vara hans redskap i den pla-
nen. Vilken fantastisk förmån! Läs bo-
ken oavsett om du är lovsångsledare
eller inte. Låt dig inspireras och berö-
ras av budskapet från en människa
vars högsta mål i livet är att själv bli en
överflödande tillbedjare!                MK

Derek Webb –

She must and

shall go free

Denna solodebut levereras inte av en
oerfaren nybörjare. Derek Webb har
med sina tio år i den namnkunniga
folkrockgruppen Caedmon´s call med
sig mycket erfarenhet in i sin nya ski-
va ”She must and shall go free”. Den
något kryptiska titeln syftar på det
som är Dereks ärende, de gamla goda
nyheterna som möter oss i evangeliet
om Jesus. Titelspåret talar med starka
ord om nåden som fortfarande talar
till oss om Jesu blod och om tillräck-
ligheten i hans offerdöd på korset för

våra synder. Derek berättar på sin
hemsida (www.derekwebb.com) att
han inte hade några tankar på en solo-
karriär men att Gud ledde honom in i
en process som resulterade i en knip-
pe sånger som han kände sig manad
att ge vidare på detta sätt. Musiken
bjuder på mycket gitarrer i god singer/
songwriter-anda med akustisk känsla.
Mina tankar gick stundtals till REM
eller göteborgaren Stefan Andersson.
En av skivans starkaste sånger, ”The
church”, som Sarah Grooves medver-
kar på (har du ännu inte köpt hennes
senaste skiva ”Alright here” är det
dags att göra det nu, något av det bäs-
ta som kommit ut på flera år!) beskri-
ver hur Jesus kom till oss med syftet
att vinna en brud åt sig, församlingen
som han gav sitt liv för. Sången blir
genom Dereks ord ett tilltal från Jesus
om att han inte kom bara för dig och
mig som individer utan för att kalla ett
folk till sig. Därför kan vi inte älska
Jesus utan att älska församlingen. De-
rek sammanfattar sin vision; ”När allt
är sagt och gjort hoppas jag att vi kan
komma till en djupare förståelse av vad
Gud har gjort för oss och i sanning bör-
ja leva ut friheten  i evangeliet”.     DR

Essential

christian songs

God of wonders

”God of wonders” är den första skivan
i en ny samlingsserie som vill ge det
bästa av vår tids lovsånger. Med varma
lättillgängliga arrangemang med
mycket smarriga stråkar och delay-ma-
rinerat gitarrplock skulle skivan kunna
beskrivas som en slags ”Mike And The
Mechanics goes worship!” Här hittar
du Avalons dove-award-vinnare ”Testi-
fy to love”, Delirious listvältare ”I
could sing of your love forever”,  Rich
Mullins ”Avesome God” och den klas-
siska Amy Grant/Michael Card-sången
El-Shaddai. Detta ger en varierande
och bred samling som värmer gott i
höstrusket.         DR

Recensenter: MK Marie Karlsson

ET Erik Tilling

DR Daniel Röjås
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