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nY BRa 
LOVsÅnG!

Kim Walker 
smith
still believe
ny soloskiva  
med ”rösten” från 
Jesus Culture

Planetshakers
limitless

Mäktigt ös från  
”down under”

Jag kopplar ofta av med en god bok, gär-
na den genre som kommit att kallas för 
”krim”. En favorit är Håkan Nessers serie 
om kriminalkommissarie Gunnar Barba-
rotti.  Välskrivna böcker med en trovär-
dighet i berättelsen som få andra förfat-
tare kommer i närheten av. Ondskan är 
på riktigt, den sortens ondska man kän-
ner igen från både livet, nyheterna och 
inte minst Bibelns berättelser. Männis-
korna brottas med livspusslet precis som 
du och jag. En extra krydda är Barbarot-
tis brottningskamp med Gud, kallad vår 
Herre i böckerna. I den femte och sista 
boken i serien blir hans Gudstro allt mer 
framträdande. 

Som ”rättrogen” kristen så är det dock 
lätt att irriteras över den något yviga dia-
logen mellan Barbarotti och Vår Herre 
och vips så är det jag som läsare som är 
polis: ”Så kan man väl inte säga! Sådan är 
väl ändå inte Gud! Och varför dessa svor-
domar?!” En liten farisé vaknar inom mig 
och jag blir förnärmad å Guds vägar. Så 
lätt jag lämnar den breda nådens väg för 
den trånga lagens stig. 

Ursäkta den något osmidiga övergång-
en till ett helt annat ämne men samma 
känsla infinner sig allt som oftast när det 
gäller begreppet lovsång. Lennart Hall 
skriver i en artikel (s.14) om sin förvåning 
över att många fortfarande ser på lovsång 
som en musikstil. Personligen är det mer 
en frustration, ja närmast irritation över 
att så många inte tycks begripa vad lov-
sång egentligen handlar om.  Ack så lätt 

det är att tro att man sitter på ”sanning-
en” med facit på vad som är rätt och fel. 
Ett vet vi: att Gud inte delar sin ära med 
någon annan. Första budet sätter ribban: 
”Du skall inte ha andra gudar vid sidan 
av mig1”. Och det största budet pekar 
med hela handen på riktningen för våra 
liv men säger ingenting om stil, stuk och 
form: ”Du skall älska Herren, din Gud, 
av hela ditt hjärta, med hela din själ och 
med all din kraft2”.

Gunnar Barbarotti får en uppmaning 
av sin terapeut att ”lägga sig platt under 
nåden”. Kanske är det enda vägen framåt 
även på lovsångens område, att vi inser 
att det är när vi möter Guds oförtjänta 
nåd, hans obegripliga kärlek till oss som 
lovsången vaknar i vårt inre. Kunskapen 
om Gud är inte källan till vår lovsång. 
Det är först och främst i det personliga 
mötet med den levande Guden genom 
Jesus Kristus som lovsången vaknar och 
vi börjar formas till sanna tillbedjare. Det 
fungerar allra bäst när vi lever ”platt un-
der nåden”. Endast då kan vi förmedla den 
nåd vidare till andra som vi är så beroende 
av i våra egna liv. När vi går i egen kraft, 
när vi lutar oss för tungt mot vår tradition 
och vår egen smak, så går vi lätt vilse och 
blir lovsångspoliser istället för tillbedjare 
i ande och sanning3.

Text: Lasse Petersson

1  5 Mos 5:7
2  5 Mos 6:5
3  Joh: 4:23

Platt under nåden
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se en djupare förklaring om 
tabernakelbön på sidan 14

norskt, svenskt, brittiskt och ame-
rikanskt. Ösigt och avskalat. Värl-
dens frälsare – Nära Faderns hjär-
ta 8 förenar impulser från många 
olika håll.
”Jag kommer för att se Dig. För att höra 
Dig. För att känna Dig. Och beröra Dig.” 
Pumpande och pulserande drar den igång. 
Först återhållsamt och sedan allt inten-
sivare. Johan Sundqvist förvaltar Marie 
Hognestads ord översatta från norska av 
Petter Sundqvist. 

Den har redan hunnit användas en del 
i Sverige. På svenska. Och det har hun-
nit gå några år sedan Marie Hognestad 
skrev den 2008.

– Jag är glad att den är till välsignelse 
för er. Det är spännande, säger hon till 
tidningen Lovsång från en ekumenisk 
konferens i Oslo.

”Detta är min längtan. Mer av Dig, Dig, 
Dig, Dig, Dig Jesus.” När den första re-
frängen kom till henne satt hon på sitt 
rum i bön och lovsång. Och eftersom hon 
gillade den fortsatte hon använda den i sin 
personliga andakt.

Successivt utvecklades sången, fler de-
lar kom till och refrängen byttes mot den 
som nu finns på skivan.

– Den är min bön. Jag var i en period 
när jag kände ”Gud, allt jag vill är att söka 
Dig.”, säger Marie Hognestad.

Då hade hon nyligen besökt Interna-
tional house of prayer (Ihop) i Kansas 
city. En resa som påverkade hennes låt-
skrivande mycket och gav henne en stor 
kärlek till Bibeln.

– Det förändrade mitt liv på många 
sätt. Jag var där i några veckor och älska-
de verkligen att vara i bönerummet och 

Både proklamation  
och innerlighet på nya 
Nära Faderns hjärta

”Ju mer jag
ser Honom 
desto mer 
kan jag tillbe 
Honom”

Marie Hognestad: 

söka en sak, som i Psalm 27: ”Ett enda 
ber jag Herren om, detta begär jag: att få 
vara i Herrens hus varje dag i mitt liv för 
att se Herrens ljuvlighet och söka svar i 
hans tempel.”
Vad vill du att den här skivan ska betyda 
för lyssnarna?
– Att människor kan höra den och kän-
na att de vill lära känna Gud bättre, det 
är anledningen till att jag ger ut sången.

Linda bär på en dröm
En koll i min egen skivsamling resulterar 
i flera exemplar ur lovsångsserien Nära 
Faderns hjärta. På den här, den åttonde 
i ordningen, medverkar, förutom Marie 
Hognestad, bland annat Linda Sandgren, 
Lennart Hall, Rickard Sundström, Niklas 
Hallman, Matt Redman, Jonas Myrin och 
Brian Johnson som låtskrivare.

Flera av sångerna, som titelspåret Värl-
dens frälsare av Ben Cantelon, är över-
sättningar från engelska. Även här är det 
Johan Sundqvist som står för sången. 
Uppbackad av framträdande gitarrer och 
en barnkör.

– Den tar upp Jesu återkomst, vilket 
kanske inte är så vanligt i lovsånger, sä-
ger Lennart Hall. 

Han sjunger på skivan och håller även 
ihop helheten.

– Naturligtvis är det lättare att vara 
exekutiv producent för en skiva med en 
artist. Det här är en jätteutmaning, det 
är så spännande att hitta flera människor 
som bär det här och visa lite på bredden 
som finns inom kristenheten. Vi vill att 
skivan ska hjälpa människor att fördjupa 
relationen till Gud, hjälpa människor till 
lovsång och tillbedjan. Och att det får vara 
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sånger som är användbara i församlingens 
lovsångsarbete.

Linda Sandgren har med två sånger; 
Allt till Dig och Kom ta plats i våra hjär-
tan. Och hon svarar själv för sånginsat-
serna på dem.

– Det är jättekul, det är verkligen ett 
bönesvar att få ha med lite material, sä-
ger hon.

Även i de texterna är längtan central. 
Särskilt i den förra.

– Jag ville skriva en sång där man bara 
ger sig hän, få ut orden ”Allt till dig”. 
Jag har en bild framför mig om att man 
står enade som församling med ett hjärta 
och en längtan. Det är min dröm att se 
det hända.

Musik har hon gjort länge. Framförallt 
med hjälp av pianot. Och ofta med inspi-
ration från predikningar hon hört. 

”Ska höras att skivan kommer 
ut 2013”
På skivan Unite – Kraft för en ny tid, 
som är jämngammal med Marie Hog-
nestads sång, har Linda Sandgren ex-
empelvis bidragit med Mitt innersta.  

Framöver vill hon gärna skriva lovsånger 
ihop med andra.
Vad är tjusningen med att skriva musik?
– Jag önskar att jag hade så mycket mer 
tid att skriva, för det är verkligen det jag 
känner att jag ska göra. Mer och mer bör-
jar jag se att Gud lägger pusslet. Skrivar-
biten känns väldigt självklar. Det ger mig 
jättemycket, det är fruktansvärt roligt. 
Timmarna bara försvinner när man sitter. 
Men sedan är det en otrolig välsignelse att 
se sånger och texter falla på plats, när det 
blir så rätt i tiden. Att det landar hos folk.

Hemkommen från en miniturné i Fin-
land startar producenten Johannes Häger 
mixningen av skivan. I hans studio i Jön-
köping har den, liksom ett flertal andra 
inspelningar, successivt tagit form.

– Som producent försöker jag förädla 
det jag hör i låten. Det ska höras att ski-
van kommer ut 2013. Samtidigt har jag 
inte våldfört mig på låtarna, säger han.
Hur kan ditt producentskap genomsyras 
av tillbedjan?
– Jag har på ett sätt det yttersta ansvaret 
för att det ska bli en bra slutprodukt. Så 
att jag ger det bästa jag har till Gud, som 
något som ärar Honom, och samtidigt 
gör något som kan inspirera människor 
till lovsång. Hur det ter sig i praktiken 
kan vara väldigt olika. Ofta sitter jag en-
sam i min studio och spelar in.
Det blir inte för ensamt då?
– Det kan det absolut bli, men jag trivs 
ganska bra ensam. Många gånger kan jag 
uppleva att Gud finns närvarande i studi-
on när jag drar på rattarna, vrider på spa-
karna och spelar på strängarna. Det är min 
bön att det ska märkas i det som kommer 
ut ur högtalarna sen, att Gud har fått ta 
plats i musiken, säger Johannes Häger.

 Johannes Häger
 roll på skivan:  producent och musiker
 ålder:  36 år
 bor:  Huskvarna
 familj:  Gift med lina Häger.
 församling:  kungsportskyrkan 
 Gör:  jobbar med musik i studion  
  och som frilansmusiker.
 spelar:  sångare och multiinstru- 
  mentalist. ”Det är ganska  
  ofta jag har något i handen  
  när jag sjunger.”
 lyssnar på:  kansas. pop och rock. ”jag  
  lyssnar tyvärr ganska lite  
  på musik, jag är ganska  
  trött på det när jag kommer  
  hem på kvällen.”
 läser:  john ortberg. ”jag gillar  
  honom väldigt mycket, när  
  det kommer något nytt ser  
  jag alltid till att läsa det.”  
  fick john Grishams Proces- 
  sen i julklapp.
 andra 
 intressen: film, mat och resor.
 Dröm:  köpa en ny bil, miljödiesel.  
  ”Det blir ganska många mil 
   per år.” ”jag vill gärna fort- 
  sätta med min egen musik  
  samtidigt som jag producerar  
  andra artister.”
 förebilder:  ”mina föräldrar är stora  
  förebilder, de har alltid varit  
  mentorer för mig.”

fortsättning från sidan 5

fortsätter på sidan 9
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”Hur ska jag säga det?”
”Mitt hjärta längtar bara efter mer av 
Dig. Att få se Dig. Och få vara med Dig.” 
Marie Hognestad har skrivit sånger halva 
sitt liv. 2011 släppte hon sin första skiva 
i eget namn. En stor del av sin tid leder 
hon lovsång och undervisar.

– Min främsta värdering är att skri-
va det jag verkligen vill säga. Jag sätter 
mig inte ner och tänker ”Jag vill skriva 
en sång, vad ska den handla om?”. Utan 
mer ”Jag vill säga något, hur ska jag säga 
det?” Det är så jag skriver. Sångerna är 
från mitt hjärta. Och det är viktigt att 
vara säker på att de är bibliska, oavsett 
om det är lovsånger eller inte. Jag har 
ett hjärta för sånger som bär på sanning 
och ger människor befrielse och helande. 
Det är väldigt bra att vara rotad i ordet 
som låtskrivare.
Vad är tillbedjan?
– Att känna igen Gud som den Han är 
och ge respons på det. Som de äldste 
kring Hans tron, de ser Honom och vad 
kan de göra förutom att tillbe? Ju mer 
jag ser Honom desto mer kan jag till-
be Honom för den Han är, säger Marie 
Hognestad.
– För mig är tillbedjan att hänge sig åt 
Honom som redan har gjort allting för 
mig. Att jag oavsett omständigheterna 
tycker att Han är värd allting. Han är all-
tid värdig att upphöjas. Det är inte enkelt 
när det inte är jättekul runtomkring, men 
att göra det ändå. Vad häftigt det hade 
varit att se en hel församling eller en hel 
stad göra det. Trots omständigheterna. 
Då tror jag att det skulle hända fantas-
tiska saker, säger Linda Sandgren.

Text: Per-Johan Ydregården

 Linda Sandgren
 roll på skivan:  låtskrivare och sångerska
 ålder:  32 år
 bor:  jönköping
 familj:  Gift med simon sandgren  
  och har barnen abbie och  
  benjamin.
 församling:  pingstkyrkan i jönköping.
 Gör:  läser allmän linje på södra 
   vätterbygdens folkhög- 
  skola.
 spelar:  piano
 lyssnar på:  jenn johnson. och alison 
   krauss.”jag inspireras  
  mycket av country-rösterna  
  och av hur de skriver texter,  
  jag skriver mycket på rim  
  själv.”
 läser:  kurslitteratur om korstågen, 
   vikingarna och Gustav vasa. 
   ”kristna böcker”.
 andra 
 intressen: laga mat, baka, träna, pyss- 
  la, inreda, vila, skriva, hänga  
  med vänner och ”drömma  
  om hus med mannen”.
 Dröm:  att spela in en egen skiva i 
   vår. ”Det är inte helt omöj- 
  ligt att det blir av. Det är  
  årets ta-tag-i-projekt.”.
 förebild:  jesus, chris tomlin, jenn 
   johnson, cajsa tengblad  
  och kari jobe. ”kvinnor  
  som står mig nära, det är  
  många vänner som inspire- 
  rar. alla de som gör det jag  
  också vill göra och har hjärta  
  för jesus.”

Marie Hognestad
 roll på skivan:  låtskrivare
 ålder:  28 år
 bor:  Hamar i norge.
 familj:  föräldrar och syskon.
 församling:  filadelfia i vestby.
 Gör:  jobbar med ungdom med 
   uppgifts bönearbete  
  restore 24/7.
 spelar:  Gitarr
 lyssnar på:  ihop och leeland. ”jag  
  lyssnar mest på lovsångs- 
  musik.”
 läser:  francine rivers, john piper, 
   peter Halldorf och philip  
  Yancey. ”jag älskar att läsa  
  och önskar att jag hade så 
   mycket mer tid att läsa  
  Guds ord.”
 andra:  
 intressen:  promenera, resa, dricka  
  kaffe med vänner och leka  
  med syskonbarnen.
 Dröm:  ”jag har mycket förvänt- 
  ningar på det här året och  
  vill se Guds härlighet upp-
  enbaras för mig personligen,  
  men även för kyrkan. att få  
  en större uppenbarelse av  
  vem Han är.”
 förebilder:  ”Det finns så många om- 
  kring mig som jag skulle  
  vilja vara mer som, riktiga  
  bönekvinnor.”

fortsättning från sidan 6
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För drygt tio år sedan hade jag alltid 
två pärmar med mig när jag skulle leda 
lovsång. En med noter på massor av 
lovsånger. Den andra pärmen bestod 
av overheadbladblad på alla låtar. Man 
kunde aldrig veta om församlingen man 
kom till hade de låtar man skulle använ-
da eller om det ens gick att skriva ut där. 
Tänk vilken utveckling vi har haft sedan 
dess. Projektorn kom och gjorde så att 
man till en början bara behövde ha ett 
usb-minne med sig med textfiler. Nu-
mer är nog nästan alla församlingar på 
nåt sätt uppkopplade till internet så att 
man kan hitta de texter man behöver på 
några sekunder. 

När jag för 1,5 år sedan köpte mig en  
Ipad så förändrades allt pappersslösande 

radikalt för mig. Jag har nu slängt alla 
mina noter med undantag av ett fåtal 
som jag ännu inte skrivit in på datorn. 
Detta tack vare Onsong. Ett program 
för lovsångsledare utvecklat av en lov-
sångsledare. Jag har tidigare försökt an-
vända min dator för att visa noter på när 
jag leder lovsång. Men det blir alltid lite 
krångligt att byta låt. Det blir inte sådär 
smidigt som det behöver vara när man 
spelar, sjunger och egentligen båda hän-
derna är upptagna.

I Onsong kan man lägga upp spellis-
tor inför dagens gudstjänst. Sedan byter 
man enkelt låt med bara ett finger. Vill 
du inte ens avvara ena handen till detta 
när du leder lovsång så finns det två olika 
pedaler att köpa till för att bland annat 

enkelt kunna byta låt. Jag använder inte 
ens hälften av de funktioner som pro-
grammet erbjuder och ändå är Onsong 
den app jag använder överlägset mest på 
min Ipad. Man kan enkelt via e-mail och 
dropbox importera pdf:er. Vill man få 
tillgång till funktioner som att ändra ton-
art och visa sångerna med projektor di-
rekt från Ipad:en etc så kan man skriva in 
låtarna manuellt, importera dem direkt 
från internet eller via ”rockin’ with the 
church”. Möjligheterna är stora. Men för 
mig är nog det största ändå att jag slipper 
släpa på tunga pärmar, osorterade pap-
pershögar med noter, att man inte slösar 
på papper, att man enkelt i programmet 

kan dela med sig av sin spellista till tea-
met via e-mail och att man snabbt kan 
byta, flytta och lägga till låtar enkelt mitt 
i lovsångspasset. Ja för man har ju alltid 
alla låtar med utan att de tar någon plats.

Onsong är ett riktigt bra och använ-
darvänligt hjälpmedel för dig som leder 
lovsång. Jag använder själv programmet 
på Ipad. Men det finns även för iphone, 
ipod och sedan en tid tillbaka också till 
Android. Programmet kostar 55 kronor 
på Appstore men är enligt min mening 
värt varenda krona. 

Text: Johan Sundqvist, lovsångsledare och 
låtskrivare

Foto: Per-Johan Ydregårdenonsong
Är du trött på alla noter och ackordblad som aldrig tycks hamna i rätt 
ordning i den där fint ordnade notpärmen som du gjorde för några år 
sedan? Högar av extra kopior som blir över och ligger överallt hemma 
eller kanske de många ex som slängs varje söndag helt i onödan? Då 
är Onsong något för dig.
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Vi ser det som en kallelse Gud gett att 
genom detta uppmuntra lovsångsleda-
re i vårt land med redskap som gör det 
lättare att fungera i denna viktiga tjänst 
i församlingen.

Det är naturligtvis en stor utmaning 
att ta fram nya sånger som kan möta de 
skiftande behov som finns i olika försam-
lingar. Allt ifrån små församlingar där 
lovsången kanske bara leds med ett piano 
eller en gitarr, till stora församlingar som 
har flera lovsångsteam med fullt komp. 
Sen handlar det ju också om att det finns 
en mängd av uttryckssätt och stilar.

Vi försöker möta och återspegla denna 
bredd genom att stilen och uttrycken va-
rierar från paket till paket vilket inte all-
tid är så enkelt. Vi ser sånger som nyck-
lar och tror att det är viktigt att hitta rätt 
nycklar in i just den församling och det 
sammanhang man finns i. 

Det går naturligtvis inte att introdu-
cera för många nya sånger i en försam-
ling, men Davids Hjärta gör det enkelt 
för användaren att upptäcka nya inspire-
rande sånger i olika musikalisk stil och 
med varierande textteman. 

Ett bibliotek
Det är också bra att se att man genom de 
olika sångerna bygger upp ett bibliotek 
av sånger som man kan gå tillbaka till och 
hitta just den sång som passar för en spe-
ciell samling eller en speciell tid/process 
man befinner sig i som församling. Vi får 
inte heller glömma bort andra äldre lov-
sånger/lovsångspsalmer utan inkludera 
dessa i vårt bibliotek eller vår ”nyckel-
knippa”. Som lovsångsledare är det vik-
tigt att ha koll på sin nyckelknippa som 
är ett av de viktigaste redskapen vi har 

för att kunna leda församlingen djupare 
och längre in i tillbedjan.

Det är nog sällan man kommer att an-
vända alla sångerna på en skiva, men vi 
tror att det är bra att man får förslag på 
nya sånger som också breddar musiksti-
len så att lovsången inte blir för stereo-
typ i församlingen. Det är lätt att jag som 
lovsångsledare hamnar i ett visst mönster 
eller stil och då kan nya sånger ge mig ny 
inspiration till att utveckla och förnya.

Det gör också att kritiken att lov-
sången är en musikstil inte byggs på yt-
terligare – vilket den verkligen inte är, 
men kanske ändå uppfattas som hos en 
del människor. En bredd av stilar inom 
lovsången utmanar detta tänk och hjäl-
per också till att inkludera hela försam-
lingen i lovsången. Här behöver vi som 
lovsångsledare utmanas att tänka nytt 
och våga tänja våra gränser.

Sånger från hela världen
Nära Faderns Hjärta 8 innehåller tolv 
sånger. Hälften är svenska översättning-
ar av sånger från olika delar av världen. 
Vi har för första gången med en över-
sättning av Brian Johnson från Bethel 
Church, Redding i Kalifornien. Det är 
sången Förlåten, (originaltitel Forgiven) 
som finns med på skivan For the sake of 
the world.  En enkel sång med ett viktigt 
tema – förlåtelse. Ben Cantelons sång Sa-
viour of the world heter Världens frälsare på 
svenska. En sång som bland annat lyfter 
fram Jesu återkomst, som kanske inte är 
det vanligaste temat i våra lovsånger. Det 
var ju annars ett mycket vanligt tema i 
läsarsångerna, men som vi tror är bety-
delsefullt även i vår tid. 

Det är också speciellt roligt att få  

davids Hjärta 
– en resurs för 
församlingens 
lovsång i 18 år
1994 gavs första Davids Hjärta-paketet ut och 18 år senare är vi 
framme vid paket nummer 58. Visionen bakom Davids Hjärta är 
att vara en resurs för Kyrkans lovsång och tillbedjan i vårt land.

fortsätter på sidan 19
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Vad händer med sången och mu-
siken i församlingar i vårt land? 
Det som har varit en så viktig och 
självklar del av församlingens liv 
och verksamhet. Vi har under en 
längre tid sett en tydlig tendens 
att sång och musiklivet stagnerar 
i många församlingar. Inser vi vil-
ka konsekvenser detta ger? 
Vad händer i församlingen kring till-
bedjan och lovsången? Har lovsången 
blivit en slags musikstil och finns risken 
att den blir mer av allsång än verklig 
tillbedjan? Och framför allt; har vi/jag 
förstått vad lovsång/tillbedjan egentli-
gen handlar om? Där här är frågor som 
ständigt berör oss på David Media. Hur 
kan vi vara en resurs till en rätt förståel-
se, fördjupning och utveckling av dessa 
områden i församlingens liv?

Jag har tidigare arbetat i tio år på 
ITM, Institutet för Tro & Musik, i Hus-

kvarna där dessa frågor också var mycket 
aktuella och det var en stor förmån och 
utmaning att få bearbeta detta område 
tillsammans med unga människor. Allt 
sedan jag växte upp och fanns med i en 
liten frikyrkoförsamling i Marianne-
lund, har sången och musiken varit en 
stor, och mycket viktig, del av mitt liv. 
Jag hade den stora förmånen att växa 
upp i en församling med en pastor som 
verkligen uppmuntrade oss barn och 
ungdomar som gillade att spela och 
sjunga. Vi hade ett rikt musikliv och vi 
fick många utmaningar, och möjlighe-
ter, att använda våra musikaliska gåvor 
och en stor anledning till detta var just 
den uppmuntran som fanns hos försam-
lingens ledarskap. 

Men vi märker nu att det blir svå-
rare att få människor att engagera sig 
och överlåta sig i sång och musik i för-
samlingslivet. Det som tidigare var så 

självklart i ens engagemang är inte det 
längre. Jag vet inte riktigt om vi inser 
vad som händer och vilka konsekvenser 
detta kommer att ge på sikt? Det verkar 
vara lättare att få människor att satsa på 
kortare projekt. Naturligtvis måste vi 
anpassa oss efter den tid som råder, men 
vi behöver också aktivt arbeta med dessa 
frågor och hitta vägar framåt. 

I övre tonåren började jag upptäckta 
mer av sångens och musikens funktion 
i förhållande till vår tillbedjan. Detta 
har under åren växt och fördjupats och 
brinner på ett särskilt sätt inom mig. Jag 
har också upplevt att Gud utmanat mig 
att förmedla det vidare. Jag ser ingen 
motsättning mellan den gemensamma 
lovsången och annan typ av sång/mu-
sik utan tror att sången och musiken 
har olika funktioner och uttrycksfor-
mer. Under åren har det blivit så tyd-

ligt, både i mitt eget liv och i andras, hur 
sången kan nå in i våra liv och beröra på 
så många olika sätt.

I början av 80-talet hade jag förmå-
nen att lyssna till gruppen Koinonia och 
var med på flera av deras konserter, vil-
ket väckte en stark längtan inom mig 
att få se hur instrumentalmusiken hit-
tar sin givna plats i församlingens sång- 
och musikliv. Jag glömmer aldrig när 
jag stod på golvet i Scandinavium nära 
scenen och bara grät både av glädje och 
av att beröras av Gud genom musiken. 
Det tog verkligen tag i mig att få möta 
musiker som inte hade behov av att visa 
upp sig själva utan istället valt att ge Gud 
uppmärksamheten genom deras musik. 

Under åren har en insikt växt fram 
inom mig, framför allt ur min egen tid 
med Gud och i studierna av hans ord. 
Det har också skett genom möten med 
människor och erfarenheter jag fått i 

sången och 
musiken i 
församlingen
del 1 introduktion
Text: Lennart Hall

fortsätter på sidan 16
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församlingar jag tillhört eller där jag 
varit och undervisat och lett lovsång. 
Det är att allt det kreativa måste utgå 
ifrån en rätt förståelse av vad tillbedjan 
är! Grunden för all sång och musik, uti-
från bibelns undervisning, handlar om 
tillbedjan.  Alltså att Gud är i centrum 
och inte människan. Här ligger en stor 
utmaning då det finns en stor risk och 
stark frestelse att det är vi som sjunger 
och spelar som hamnar i fokus. Men en 
bättre förståelse av verklig tillbedjan gör 
att vi hittar rätt i användandet av sången 
och musiken på andra sätt och i andra 
funktioner.

Scenerna och estraderna i våra kyrkor 
gör inte heller situationen enklare och 
vi påverkas och präglas av den profana 
världens scener där så mycket handlar 
om idolskap och framgång och där män-
niskan ofta står i centrum.

Sann tillbedjan ger oss förutsättning-
ar att hantera detta, men framför allt 

leder den oss in i det som Gud tänkt. 
En relation med honom där vi natur-
ligt också får använda alla våra kreativa 
gåvor. Jag påminns igen av den känsla 
som gruppen Koinonia förmedlade ge-
nom sitt sätt att spela – Gud fick väl-
digt stor plats. 

Sen kan jag väl erkänna att jag fort-
farande förvånas över att jag rätt ofta 
möter människor som mer ser lovsång-
en bara som en musikstil. Naturligtvis 
finns det säkert olika orsaker till det, 
lovsången uttrycks kanske ofta i vissa 
musikaliska stilar och uttryckssätt. 

  Jag använder själv allt oftare begrep-
pet tillbedjan istället för lovsång, då vi 
tyvärr lätt missuppfattar ordet lovsång 
och tänker det mer som en genre. Det 
finns en stor utmaning för oss att vidga 
tänket kring stilar när vi lovsjunger till-
sammans, men kanske förvånas jag mest 
över att det inte undervisas mer om en 
så central sanning i Bibeln.  För det är 

ju ändå bara Guds ord som kan lägga 
grunden till en rätt förståelse kring vad 
lovsång verkligen är. 
Denna artikel är starten i en serie om 
sångens och musikens funktion i för-
samlingen. Vi vill utifrån bibelns under-
visning, men också utifrån människors 

upplevelser och erfarenheter, lyfta fram 
och belysa detta viktiga område.

Har du frågor eller funderingar så 
maila gärna till: lennart@davidmedia.se.

Text: Lennart Hall  Foto: Bengt Byström 
och Lennart Hall

fortsättning från sidan 15

Abraham Laboriel bassist i Koinonia
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fortsättning från sidan 13

presentera några sånger av nya och yngre 
lovsångsförfattare. 

Linda Sandgren som nu bor i Jönkö-
ping och finns med i Pingstkyrkan och 
Marie Hognestad som bor i Norge är två 
intressanta bekantskaper som vi säkert 
kommer få höra mer av framöver. Båda 
intervjuas personligen i denna tidning, 
så där kan ni få veta mer om dem. Det 
är också en medveten tanke med Da-
vids Hjärta, att ge uppmuntran till unga 
människor som bär på dessa gåvor och 
har en längtan att få vara med och berika 
kyrkan med nya lovsånger.

Videostöd för lovsångsledare
I och med detta Davids Hjärta-paket ut-
vecklar vi denna resurs ytterligare. Vi har 
märkt att det ibland kommer kritik från 
församlingar/lovsångsledare som tycker 
att vissa sånger är svåra att använda ef-
tersom inspelningen bygger så mycket 
på arrangemanget och ett fullt komp. 
Därför utvecklar vi nu Davids Hjärta 
paketen genom att även inkludera enkla 
instruktionsvideor till flera av sångerna 
med bara ett gitarr- eller pianokomp. Vi 
hoppas att detta ska göra att man upp-
täcker själva sången och att det gör det 
enklare att i olika sammanhang uttrycka 
och arrangera sången på sitt eget sätt.

Vi fortsätter att jobba för att Davids 
Hjärta-paketen ska vara en värdefull 
resurs för församlingens lovsång och 
tillbedjan och vi tar tacksamt emot för-
slag och konstruktiv kritik så att Davids 
Hjärta kan fortsätta att utvecklas och 
förbättras.

Text: Lennart Hall

”del av något större”
Omslaget till detta nummer av tidningen 
Lovsång samt CDn Världens Frälsare ut-
görs av konstverket ”Del av något större” 
som består av nio tavlor som tillsammans 
bildar ett Kristusliknande porträtt. I varje 
tavla har jag försökt att, med symboler och 
andra bilder, uttrycka någon del av ”Män-
niskosonen” som han beskrivs i Uppen-
barelseboken 1-3

”Han, den förste och den siste... Hans 
ansikte var som solen... Han som håller 
de sju stjärnorna... Han som är början till 
Guds skapelse... Han som har ögon som 
eldslågor... Han som har Davids nyckel... 
Hans röst var som stora vatten... Ur Hans 
mun kom ett skarpt tveeggat svärd... Hans 
huvud och hår var vitt som snö...

De nio tavlorna är gjorda i akryl på 
MDF och målad i en lite fläckig ”pixlig” 
stil. Detta för att uttrycka att bilden av Je-
sus är grumlig och inte helt klar. Tanken 
är den, att varje liten del av Jesus som vi 
lär känna, bidrar till en större, djupare och 
mer hel bild av vem Han verkligen är. Och 
ändå blir bilden av Kristus som vi ser den 
här på jorden aldrig riktigt helt klar utan 
är bara del av något ännu mycket större. 
Sara Petersson, Umeåbaserad konstnär. Se 
mer av hennes konst på www.svenskakonst-
narer.se/galleri/sara

…Maria Gustin Bergström som släp-
per sin tredje skiva i vår. Lovsång 
ringde upp henne under första stu-
diodagen i januari. Med insatser 
från stråkkvartett, nyckelharpsspe-
lare och kör framför sig samt med 
titlar som Du bär mig och Man kan 
inte sova i maj i tankarna.

Ni har precis börjat spela in, hur går 
det?
– Det går jättebra, det är jättekul och tuf-
far på med tolv låtar på två dagar.
Hur kommer den här skivan låta jäm-
fört med dina två tidigare?
– Vi fortsätter åt samma håll. Fast vi 
tycker att vi utvecklas, vi gör genren 
ännu tydligare och vågar lite mer. Man 
kommer både känna igen sig och tycka 
att vi har tagit ytterligare ett steg åt vårt 
eget sound. Lite mer åt folkmusikhållet, 
lite mer jazz.
Lite mer dramatiskt?
– Ja, kanske det. Fast inte dramatik mot 
opera och musikal.

På Mellan trasiga kanter och trådar av 
guld handlade flera sånger om himlen, 
finns det en röd tråd i de här texterna?
– Jag tycker det. Det är nästan alltid två 
teman för mig, dels ”Se Gud i skapel-
sen” och dels ”Gud i vardagslivet”. Jag 
har med en text av Anders Frostenson 
(Den blida vår är inne): ”Ur sky, ur luft 
och lunder vi fågelsången hör. Än sker 
Guds skaparunder, och allting nytt han 
gör.” Fast jag har en annan melodi och en 
egen text till, så det är en mix. Den he-
ter Förundran. Annars har jag skrivit allt.
Ni är i Nilento studio utanför Göteborg 
igen, varför återvänder du dit?
– Det är ren och skär lyx att få vara här. 
Jag gillar sättet som producenten Lasse 
Nilsson jobbar på. Det blir livekänsla, 
fast man kan göra om eftersom alla är 
i olika rum. Vi får med samspelet mel-
lan musikerna på ett sätt som jag tycker 
mycket om. Det blir så livfullt.

Text: Per-Johan Ydregården

5 frågor till…
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fortsättning från sidan 11

Jag tror att de flesta av oss anser 
att ordet ”närmare” klingar posi-
tivt. När ledningen för Lovsång 
Norr-konferensen valde just detta 
ord som tema så var det tänkt som 
en positiv riktningsgivare för vårt 
förhållande till både Gud och våra 
medmänniskor. I linje med detta 
är jag övertygad om att vi alla bär 
på en djup längtan att hela tiden 
komma allt närmare vår Skapare. 
På samma gång som denna längtan är 
oerhört stark i oss, tror jag att ordet ”när-
mare” också kan fylla oss med en del fun-
deringar runt våra liv och vår kristna tro. 
Många gånger kan ju Gud kännas långt 
borta. Det kan bero på att vi själva har 
valt att vända ryggen till Gud, men även 
att vi har svårt att förnimma var Gud 
är och vad han vill med våra liv. Många 

20

kristna bär på en djup längtan att tydli-
gare höra Guds röst.

I Bibeln möter vi ofta människor som 
får möta Gud på ett tydligt sätt, men 
också många som befinner sig i en kamp-
fylld situation där de under lång tid brot-
tas med att förstå vad Gud vill i en gi-
ven situation. 

Kung David är en fascinerande biblisk 
gestalt som under sitt liv både får vistas 
på hisnande bergstoppar med mycket 
glädje och gå genom mörka dalar med 
mycket smärta. Denne man, som anför-
troddes att få bära fram många texter som 
kom direkt från Gud själv (och därmed 
blev en del av Bibeln som är Guds Ord), 
har tröstat och uppmuntrat miljontals 
människor genom 3 000 år. Detta beror 
på att David, och hans sätt att dela med 
sig av sitt liv och sina böner, har flera 

närmare

Text: Hans Weichbrodt
Präst i Svenska kyrkan, resande förkunnare och inspiratör inom 
Oasrörelsen, en karismatisk förnyelserörelse inom Svenska kyrkan. 
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beröringspunkter med alla oss som bär 
på en djup Andefylld längtan att kom-
ma närmare den levande, evige Guden. 

Inte minst genom Davids många lov-
sånger förstår vi att han hade en gåva att 
omvandla både glädjen och smärtan till 
ett gensvar till HERREN! David lov-
sjöng inte Gud först och främst för att 
han kände för det. Han lovsjöng Gud för 
att den Helige Ande hade uppenbarat för 
honom att Gud alltid, alltid är värd vår lov-
sång och han lärde sig att den lovsången i 
sin tur förvandlas till en livsförvandlande 
och Andefylld ström i våra liv!

Davids liv är dessutom ett tecken på 
att det är Gud som alltid tar första steget 
för att komma nära oss. När David får 
kallelsen och utkorelsen att bli kung så 
sker detta på ett för honom, milt uttryckt, 
överraskande sätt. Profeten Samuel dyker 
plötsligt upp i Davids hemby Betlehem 
och utväljer, till allas enorma förvåning, 
just David att bli smord till kung. Davids 
räddning var att Guds Ande själv inte bara 
kom nära utan in i David där och då: ”Och 
HERRENS Ande kom över David från 
den dagen och framöver.” 

Enligt samma princip beskriver Jesus 
Kristus att det är han själv som utvalt var-
je person som tar emot honom som den 
Herre och Frälsare som han är. Johanne-
sevangeliet 15:16 vittnar om hur Jesus be-
skriver sin relation till sina lärjungar: ”Ni 
har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er 
och bestämt om er att ni skall gå ut och 
bära frukt, sådan frukt som består.”  Pre-
cis som Kung David så har dessutom varje 
kristen genom dopet och tron av nåd fått 
ta emot den Helige Ande själv som gåva. 
Det betyder att den Gud som vi längtar 

att komma närmare redan bor i oss ge-
nom Anden!
För det andra är David ett föredöme för 
att han så ofta söker Guds vilja för sitt liv. 
Det står nämligen ofta, ofta om honom 
att han frågade HERREN. På samma 
sätt inbjuds vi att på ett sunt, vist och 
befriande sätt söka Guds vilja för våra 
liv varje dag.

När man läser om David så märker 
man att han var långt ifrån perfekt. Pre-
cis som du och jag så behövde han Guds 
nåd och förlåtelse varje dag. En gång 
kulminerar detta då David låter mörda 
en man och begår äktenskapsbrott med 
hans hustru! Gud sänder då en profet till 
David för att kraftfullt förmana honom 
för att han begått dessa stora synder. När 
David fick höra förmaningen så hade han 
ett val. Han kunde ha valt att försöka 
dölja sin synd genom att inte erkänna 
det han gjort. Men David valde inte att 
gå den vägen. Istället vänder han sig till 
Gud och bekänner ärligt sin synd. Den 
gripande syndabekännelsen kan du själv 
läsa i Psaltaren 51. 

På samma sätt inbjuds du och jag att 
dra oss närmare Gud genom att ärligt 
bekänna för honom precis hur våra liv 
ser ut. Vi kan göra det i den trygga för-
vissningen att den Herre som själv valt 
att dö för vår synd på ett kors älskar oss 
mer än vad vi någonsin kommer att ta in!

fortsättning från sidan 20

OUMBÄRLiGa
REsURsER

att leda 
lovsång
rickard 
sundström
redan en  
”klassiker” och 
ett måste för alla  
som leder/spelar/
sjunger lovsång!

På helig mark
matt redman
en fascinerande bok 
fylld av fascination och 
förundran över djupen 
i mysteriet Gud!

Jag är inte 
men jag  
känner  
Jag Är!
louie Giglio 

(ledare för passion, usa)

varför en biroll i 
Guds stora berät-
telse är bättre än 
huvudrollen i vår 
egen lilla historia.

www.davidmedia.se
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