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Davids Hjärta är lovsång-
ernas abonnemang med 
svenska originalsånger och 
utländska över sättningar. 
Davids Hjärta ges ut tre 
gånger/år av David Media AB  
och dess syfte är att inspirera 
och hjälpa dig som leder 
och/eller spelar lovsång. 

Paketet utkommer tre 
gånger/år och innehåller;  
cd-skiva, noter, text/
ackord blad, textfil för dator, 
instruktions- och inspira-
tionsvideos, OnSong-filer, 
singbackfiler, akustiska  
versioner samt tidningen 
Lovsång. Allt detta för  
389 kr/paket inkl. frakt. 
Resursmaterialet distribu-
eras digitalt, vilket innebär 
att allt finns på vår hemsida, 
bara ett klick bort när du 
loggar in som abonnent.

Lilla David-paketet som 
innehåller CD-skiva och 
tidningen Lovsång kostar 
169 kr/paket inklusive frakt. 
Detta paket är för dig som 
älskar lovsång men som 
inte behöver resursdelen 
med noter, ackordblad och 
instruktionsvideos.

Vill du prenumerera?  
Teckna dig för en prenume-
ration på vår hemsida eller 
maila till info@davidmedia.
se. Ange namn, adress, 
telefon och personnummer 
samt vilket paket du vill ha.
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DEBATTEN OM musiken i 
gudstjänsten lever vidare och 
den engagerar gammal som 
ung. Tyvärr blir det allt för 
ofta en fråga om musikstil, 
om tycke och smak men 
det handlar i första hand 
inte om oss – då blir guds
tjänsten underhållning och 
vi blir konsumenter som 
recenserar och värderar 
gudstjänsten som vore det 
en föreställning. Där gror 
missnöjet: fel sånger, för 
ensidigt musikutbud, för 
lång predikan etc. 

Det finns ingenting som 
så förlöser tillbedjan (och 
lovsång) som Gudsmötet, 
något som varje lovsångs
ledare är medveten om. 
Vem kan stå oberörd när 
Gud fyller rummet med sin 
närvaro?

VI BEHÖVER fördjupa för
ståelsen av vad tillbedjan 
handlar om. Det borde vara 
ett centralt predikoämne i 
varje svensk församling. 

Jag vill helhjärtat rekom
mendera en liten bok,  
skriven av lovsångsledaren 
Chris Tomlin och pastorn 
Darren Whitehead, som 
heter ”Holy Roar” med 
under titeln ”7 words the  
will change the way you  
worship”1. Boken lyfter fram 
sju hebreiska ord som i 
engelskan alla översatts med 
ordet praise (lovprisning). 
Precis som att det finns fyra 
grekiska ord (Eros, Aggape, 
Philip, Libido) som alla 
ryms i vårt ord för kärlek så 
betonar dessa sju hebreiska 
ord olika aspekter på vad det 
innebär att lovprisa Gud. 

LITE MER  
”TOWDÁH” 
I VÅRA LIV

EN FÖRDJUPAD FÖRSTÅELSE AV TILLBEDJAN
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Ta t.ex ordet ”yádáh” som 
beskriver de stunder där 
Israels folk blev så till sig av 
Guds härlighet att händerna 
åkte rakt upp i luften. 

Många svenskar har svårt 
att uttrycka sig kroppsligt 
inför Gud. Man känner sig 
dum, besvärad, obekväm. 
Man blir irriterad av att bli 
ombedd att stå, att lyfta 
händerna osv. 

MEN SÅ PLÖTSLIGT händer 
det, vi blir djupt berörda 
av Gud och händerna åker 
upp. Det är ett naturligt 
uttryck för engagemang, 
upprymdhet och förundran. 
Små barn lyfter händerna 
mot sina föräldrar. Vi lyfter 
händerna till hälsning.  
Vi jublar med händerna 
i luften när favoritlaget 
gör mål, när favoritbandet 
spelar favoritsången osv. 
Vi räcker fram handen och 
säger tack, hej, hej då. Det 
ligger i vårt DNA, oavsett 
ras, kön och nationalitet. 

Ordet används exempel
vis i Psalm 145:10; Herre, 
allt du har skapat skall tacka 
(yadah) dig, dina trogna skall 
lovsjunga dig. David säger 
att folket lyfter händerna 

till tack för Guds trofasthet. 
Eller ta ordet ”towdáh”. Om 
vi bättre förstod innebörden 
av detta lilla ord så skulle 
debatten om stil, tycke och 
smak försvinna. Därför att 
psalmisterna använde ordet 
”towdáh” som en bekän
nelse. 

Tänk att inte överväldigas 
av motgångar, mörker och 
uteblivna bönesvar utan att 
kunna ge ett lovets offer 
och till och med uttrycka 
tacksamhet för det vi ännu 
inte sett eller upplevt. Vilket 
underbart sätt att visa för
tröstan till Gud i förväg. 

NÄR DAVID HADE tagits till
fånga av filistéerna så skrev 
han dessa rader: På Gud 
litar jag och fruktar inte.  
Vad kan människor göra mig? 
Jag har gett löften till dig, 
Gud, och jag ska uppfylla 
dem med tackoffer (towdáh) . 

Psalm 56:12-13.
Handen på hjärtat  

– när det kör ihop sig i våra 
relationer, på arbetet, med 
hälsan. Lite mer ”towdáh” 
skulle inte bara göra susen 
för församlingens lovsång 
utan också i våra liv. 

LEDARE

LITE MER  
”TOWDÁH” 
I VÅRA LIV »Men så plötsligt 

händer det, vi blir 
djupt berörda av 
Gud och händerna 
åker upp. Det är ett 
naturligt uttryck 
för engagemang, 
upprymdhet och 
förundran.«

Lars ”Lasse P” Petersson,  
VD David Media

1 Utgiven av Bowyer & Bow, 2017.
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AKTUELLT

 GABRIEL HAGENFORS

Aktuell som låtskrivare och 
sångare på nya albumet 
”Din ära fyller hela jorden”. 
Har skrivit ”Vi vill gå” och 
översatt Planetshakers 
”Drawing closer” till ”Jag 
vill va nära dig”.

NAMN: Gabriel Hagenfors
ÅLDER: 29 år
BOR: Kumla
FAMILJ: Nygift med Malin
GÖR: Deltid som ungdoms-
ledare i Johanneskyrkan 
(Equmeniakyrkan) Kumla,  
läser sista året på lärar-
programmet vid Örebro 
Universitet med inriktning 
musik och engelska.

LYSSNAR PÅ: Ny lovsång, 
gillar Planetshakers. Ljud-
böcker hela tiden, just nu 
”Jorden runt på 80 dagar”
LÄSER: Kurslitteratur! Och 
Bibeln
SER PÅ: Dokumentärer av 
alla slag och teknikvideos 
på YouTube
FÖREBILD: Keith Green, 
som verkligen levde det 
han sjöng om.
DRÖM: Att den generation 
som kommer, de som jag 
är ledare för både i kyrkan 
och på konferenser, ska få 
komma längre i sin tro och 
vandring med Jesus och få 
se Guds rike växa fram mer 
än vi har gjort, både lokalt 
och nationellt.



VI BEHÖVER TID 
FÖR GLÄDJE, 
HOPP OCH FEST
Glädje och identitet i Jesus, två viktiga teman på den nya utgåvan i Davids Hjärta 
"Din ära fyller hela jorden – Sånger för lovsång & tillbedjan". En samlingsskiva 
med både nyskrivet svenskt material och översatta klassiker.

 Gabriella Mellergårdh  

 Rebecca Elofson  
 och Nena Åsgärde

Det är lite som ett smörgås
bord av sånger som varierar 
både i stil och innehåll. Ta 
till exempel Bo Järpehags 
”Mer av dig” som har ka
raktären av enkel visa, den 
psalmklingande ”Du lämnar 
aldrig mig” av Clas Vårdstedt 
och vackra ”Du är mitt hem”  
av Sanna Välipakka som 
tidigare getts ut som Spotify
singel inför Frizon 17 och  
som även fanns med på live 
skivan som kom efter Frizon.

Och så plötsligt kommer 
dansvänliga ”Vi vill gå” med 
pumpande baskagge och 
dominerande syntar. Fart, ös 
och EDMsound med en 

text som handlar om över
låtelse och att tjäna Gud.

– Det finns tid för still
het, tid att uttrycka klagan 
och sorg, men vi behöver 
också tid för att uttrycka 
glädje, hopp och fest. Och 
vi behöver musik som kan 
spegla de uttrycken! säger 
Gabriel Hagenfors som 
skrivit ”Vi vill gå” tillsam
mans med Albin Alm.

BEFRIANDE ATT SLÄPPA 

LOSS OCH HA ROLIGT

Gabriel beskriver sig själv 
som en ganska glad per
son. Han strävar efter att 
både skapa egen musik 
som är glad och medryck
ande och att använda och 
översätta tidigare utgiven 
musik i samma anda, som 

Planetshakers ”Drawing closer” 
som Gabriel översatt till ”Jag 
vill va nära dig” – och som 
även den finns med på den  
nya utgåvan i Davids Hjärta.

– Det finns något väldigt 
befriande i att våga släppa loss 
och ha roligt! säger Gabriel.

Något som inte alltid är 
helt enkelt och självklart för 
reserverade svenskar. Så hur 
kan man som lovsångsledare 
locka människor in i en 
större frihet inför Gud?

– När jag själv leder 
lovsång försöker jag vara 
känslig och hitta den där 
balansgången där man just 
lockar, istället för att pressa 
till glädje och respons.  
Att ropa ”Kom igen nu 
allihopa, hoppa!” blir bara 
konstigt, säger Gabriel.
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NYTT SAMLINGSALBUM I DAVIDS HJÄRTA-SERIEN



»Det finns tid för stillhet, tid att uttrycka 
klagan och sorg, men vi behöver också 

tid för att uttrycka glädje, hopp och 
fest. Och vi behöver musik som kan 

spegla de uttrycken!«

Gabriel Hagenfors, aktuell som låtskrivare  
på ”Din ära fyller hela jorden”.
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Han har en deltidstjänst i 
sin hemförsamling, Johan
neskyrkan i Kumla, men 
rör sig också mycket i 
nationella sammanhang där 
han undervisar och leder 
lovsång, ofta på ungdoms
konferenser.

– Där har jag sett en stor 
passion och längtan efter 
mer av Jesus – och en stor 
vilja att vara glada och dansa. 
Ungdomar vill det – om mu
siken tillåter det. Man dansar 
inte för att texten säger det.

GEMENSKAP FÖRLÖSER 

GLÄDJEN

Så medryckande musik 
är en viktig aspekt. Att få 
lovsjunga tillsammans är  
en annan, menar Gabriel.

– När vi lever ut vår tro 
och sjunger tillsammans blir 
det något förlösande i gläd
jen. Sen är det också viktigt 
att välja sånger för det sam
manhang där man är just 
då. Att man frågar sig vilka 
sånger som kan få just de 
här människorna att koppla 
med Gud, säger Gabriel.

Hemma i församlingen 
brukar han uppmuntra 
även den äldre generationen 
att vara vänligt sinnad till 
den musik som den unga 
generationen gillar. Och 
han väljer allra helst att 
använda sånger med svensk 
text, även om den unga 

generationen inte har några 
problem med att sjunga på 
engelska.

– Svenskan är ju det 
språk som ligger närmast 
mig, min bön och min 
längtan, betydelsemässigt, 
säger Gabriel.

EN NY IDENTITET I JESUS

En annan som pendlar 
mellan både engelska och 
svenska är Johan Åsgärde 
som skrev sången ”We say 
yes” tillsammans med några 
andra internationella låt
skrivare och som nu översatt 
den till svenska tillsammans 
med Ingalill Vaim. ”Jag säger 
ja”. En sång som handlar 
om identitet, om vem jag  
är i Kristus.

– Många känner sig 
tyngda och otillräckliga, 
man kämpar med skam 
och skuld, allt det som 
Jesus egentligen gjort oss 
fria ifrån. Vi identifierar 
oss som syndare som aldrig 
räcker till, men Jesus har 
omdefinierat oss en gång för 
alla när vi gett vårt liv till 
honom, säger Johan.

I Jesus Kristus är vi nya 
skapelser. Jesus bor i oss i 
hela sin fullhet.

– Därför ska vi inte hålla 
kvar i något av det gamla. 
Om Gud har sagt att jag är 
en ny skapelse så är det min 
nya identitet, säger Johan.
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 JOHAN ÅSGÄRDE

Aktuell som låtskrivare 
och sångare på ”Din ära 
fyller hela jorden”. Har 
skrivit ”Jag säger ja”.

NAMN: Johan Åsgärde
ÅLDER: 37 år
BOR: Örebro
FAMILJ: Fru Nena, barnen 
Elsa, Bror och Petrus
GÖR: Egenföretagare, låt-
skrivare och producent. 
Skriver sekulär pop men 
har ett delat förlagsavtal 
mellan BMG och David 
Media för lovsångsmusik.
LYSSNAR PÅ: Allt ifrån 
Coldplay och klassisk 
musik till mainstream hits  
och gärna alternativt.
LÄSER: Bibeln, andlig 
litteratur, noveller och 
romaner.
SER PÅ: Actionfilm, fantasy  
och djupare indie-filmer. 
Och serier som Stranger 
things och Blacklist.
FÖREBILD: De som lever 
ett liv i kärlek och låter 
Guds rike vara först. Men 
jag försöker att inte sätta 
människor som modell 
för mitt liv, det kan både 
begränsa och få mig att 
känna mig otillräcklig.
DRÖM: Att få manifestera  
Guds rike, vara kärlek som  
Gud är kärlek. Skriva musik 
som leder till helande, 
befrielse och upprättelse.
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LIVET FICK EN  

DRAMATISK VÄNDNING

Och det är långt ifrån tomma 
ord för honom. I maj förra 
året tog livet en dramatisk 
ny vändning för Johan. Han 
är den där låtskrivaren och 
producenten som många 
säkert skulle beskriva som 
en konstnärssjäl, drabbad 
av svårmod, melankoli 
och tungsinne under långa 
perioder i livet. Ibland så 
tungt att det klassats som 
djup depression.

– Ärligt talat tror jag inte 
att jag hade levt utan Jesus. 
Jag har levt med honom, 
men ändå varit som en våg 
på havet som har kastats hit 
och dit, berättar Johan.

Han har ätit medicin i 
perioder, gått i samtal, fått 
verktyg, hjälp och råd. Bra 
saker som bitvis fått honom 
att må lite bättre, men 
så har bakslagen kommit 
igen. Johan har levt med en 
blandning av hopplöshet 
och resignation: ”Det är så 
här jag är, jag får lära mig 
att leva med det.”

KRISTUS I MIG  

– HÄRLIGHETENS HOPP!

Så i maj förra året kraschade 
han totalt. Kroppen lade 
av helt, bara att andas var 
en kamp. Men där började 
en resa.

– Gud mötte mig och 
uppenbarade något för mig 

som jag inte hade fått koll 
på alls: Kristus i mig, härlig-
hetens hopp! 

– Under tre veckor när 
jag bara låg hemma i var
dagsrummet fick jag en helt 
ny förståelse för att Gud är 
min far, på riktigt. Att jag 
är hans son, en ny skapelse. 
Han födde mig på nytt och 
förde mig tillbaka till det 
som var Hans ursprungs
tanke med mitt liv. Om det 
är sanningen om vem jag 
är, då är jag ju inte den jag 
trodde att jag var – den här 
melankoliska och deprime
rade Johan.

Insikten gjorde inte att 
känslorna försvann ome
delbart, men det var en ny 
vändning.

– Varje gång känslorna 
började plåga mig kunde 
jag bekänna sanningen om 
vem jag är i Gud, och till 
slut kapitulerade själen inför 
det som anden såg. Från 
den punkten har det bara 
fortsatt, säger Johan.

NY VILA I MUSIKSKAPANDET

Det som hände har föränd
rat Johans sätt att skriva 
musik. Idag har han en helt 
annan vila, säger han.

Efter förra årets dramatiska vändning vet Johan Åsgårde idag 
att när mörkret är som mest kompakt har också ljuset som 
störst genomslag. 
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        SÖK          KÖP          LADDA NER

Betalning via paypal eller faktura. Filen laddas ner till mobil/dator/platta 
direkt efter avslutat köp. Enklare och smidigare än så blir det inte!

Välkomna in på www.davidmedia.se/noter

En resurs för er lovsång!

Vi har 100-tals 
lovsånger som 
pdf-noter i vår 
notbutik!

1 2 3

– Tidigare var det mycket 
frustration kring resultat, 
arbete och respons. Den 
stora förändringen är att jag 
gör det jag upplever att Gud 
säger att jag ska göra och 
därför kan jag vara tillfreds
ställd, även om responsen 
uteblir. Det i sin tur har 
gjort mig mer fri i min 
kreativitet. Jag känner att 
jag har närmat mig mer av 
min genuina konstnärlighet, 
säger Johan.

Han vet idag att när 
mörkret är som mest 
kompakt har också ljuset 
som störst genomslag. 

Vetekornet måste falla i 
jorden för att dö.

– Men det är då livet 
börjar spira.

HOSIANNA I VART DJUP

Identitet och glädje i Kris
tus, något att växa vidare i 
när du lyssnar på den nya 
samlingsskivan från Davids 
Hjärta. Skivan innehåller 
också svenska originalsång
erna ”En större sång” skriven 
av bland andra Rickard 
Sundström, ”Kom nära mig” 
av Erik Lindberg och ”Vi 
lovsjunger dig (vi är sam-
lade)” av Andreas Wistrand. 

Bland de översatta sång
erna som Johannes Häger 
producerat och spelat in 
finns ”Helt omsluten” (”Gra-
cefully broken”) av Matt 
Redman och Jonas Myrin 
med svensk text av Bengt 
Johansson. Dessutom ”Hosi-
anna i vart djup” (”Hosanna 
in the deep”) av Brenton 
Brown) och ”Jesus” av Chris 
Tomlin. 

Nu finns  även text-  och ackordblad samt onsongfiler  på många  sånger!
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SAMTALET

»Variation gör gudstjänsten 
mindre ensidig.«

Sven och Maria Brengesjö, 
musikledare i EFK-församlingen 

Filadelfia i Örebro
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VÅGA VIDGA  
VYERNA  
I FÖRSAMLINGEN

 Sofia Wastesson

 Carolin Freiholtz

–Jag ber med min fiol, 
säger Maria, och min 
bön är att mina toner ska 
nå fram till någon. Det 
är tydligt vad Sven och 
Maria vill – att människor 
som håller på med musik 
i kyrkan idag ska våga 
vidga vyerna, och att 
det ska bli fart på impro-
visation och skapande.

I Örebro bor Sven och Maria 
Brengesjö, födda 1972 och 
1971. Vi möts i hemmet 
mitt i sommaren, en tid efter 
trebarnsfamiljens flytt från 
Göteborg. Sven arbetar som 
slöjd lärare och Maria jobbar 
som utvecklingsledare för 
barn och unga på länsmusi
ken i Örebro. 

Sven berättar att han 
lovsjunger spontant under 
kajakpaddlingen på fjällsjön, 
inför de stora vidderna.

– Då kan jag ropa hal
leluja! 

Dansen i ensamhet blir 
ofta Marias tillbedjan. 

– Då tänker jag inga tan
kar och låter mig inte värde
ras utan jag bara är i rörelse 
tillsammans med Gud.

EKUMENISK BAKGRUND

Förutom att paret är vana 
vid sång, körledning och 
orkesterledning, spelar 
Maria fiol och Sven trumpet. 
De har en bred kyrklig 
bakgrund. Svens första 
andliga hem var Pingstkyr
kan i Habo. Under många 
år tillhörde Sven och Maria 
Saronkyrkan i Göteborg, 
som är en del av Evangeliska 

frikyrkan (EFK), och senare 
Missionskyrkan på Hönö. 

Nu tillhör Sven och 
Maria Filadelfia eller ”Filla”, 
som är en EFKförsamling 
och dessutom Marias upp
växtförsamling i Örebro. 
Båda är ideella musikledare 
i församlingen. Utöver det 
spelar Sven i Frälsnings
arméns musikkår. 

–Vilket samfund vi 
kristna tillhör spelar inte så 
stor roll idag, säger Sven, 
det ligger på ytan. 

När Sven gjorde vapenfri 
militärtjänst och träffade 
många kristna från olika 
samfund märktes det extra 
tydligt att det var personlig
heten som räknades.

MANNA – EN PLATTFORM

Det var göteborgsgruppen 
Manna som sammanförde 

LOVSÅNG #1 2018
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Sven och Maria, en grupp 
som formades utifrån 
musikhögskolans bönesam
lingar. 

– Du och jag bad mer 
tillsammans än vi pratade, 
skrattar Maria när hon 
berättar hur hon lärde 
känna Sven. 

Gruppen blev en samling 
goda vänner, förenade av 
musiken, men ville också 
bidra till att människor fick 
lära känna den kristna tron. 
Som ett av flera lovsångs
team i Saronkyrkan gav 
gruppen ut CDskivor och 
medverkade ibland annat 
Hönö och Torpkonferensen. 
Alla i gruppen var vana att 
spela jazzmusik eller annan 
afroamerikansk musik, och 
gjorde också konserter. 

Manna var en improvi
satorisk plattform. Formen 
var fri. Karaktären på låtarna 
kunde förändras – en lov
sång som brukade vara lugn 
kunde plötsligt få ett ”beat”, 
eller tvärtom. Sven beskriver 
glädjen i att få spela med 
personer som är trygga i att 
gå utanför ramarna, utanför 
det förväntade.

– I olika församlingar 
och sammanhang är det mer 
eller mindre definierat vad 
som är lovsång, konstaterar de. 

Sven och Maria har ofta 
rört sig i gränslandet mellan 
vad som brukar ses som ett 
lovsångsteam och inte.

KÖR OCH MUSIKKÅR

– Egentligen är det inte 
någon skillnad på hur en 
kör och ett lovsångsteam 
fungerar, säger Maria. Alla 
i en kör har ett ansvar. 
Körledarens roll är att lyfta 
och locka fram något hos 
de sjungande. Kören är ett 
instrument för lovsång!

– Det går inte att dela 
upp det så enkelt, så att kör 
eller orkester är en sak och 
lovsång en annan, fortsätter 
Sven. Vissa fokuserar helt 
enkelt mest på musiken, 
medan för andra är det 
tvärtom. Vi vet så lite om 
vilka som ber eller tillber 
Gud i sitt inre, eller lever ett 
kristet liv. Det är inte vår 
sak att avgöra.

Musikövningen på Fräls
ningsarmén är för Sven en 
form av bön, som en retreat. 

Under övningen spelar man 
mycket musik, men läser 
också ur Bibeln och ber. Att 
öva på ett särskilt slutackord 
kan ibland ta tio minuter. 

– Jag älskar att det kan få 
vara så också! utbrister Sven. 

– Gud blåste in liv i  
människan. Vi får också 
blåsa in liv i gudstjänsten 
med våra blåsinstrument. 
Det är teologi för musikanter. 
Blåsmusiker är svältfödda på 
andlig uppmuntran! De får 
ofta höra att de är en tradi
tion, en kvarleva eller ett 
pittoreskt inslag. 

– Men varför skulle de 
hålla på söndag efter söndag 
om det inte var på riktigt 
för dem? Musikkårer av 
det här slaget kanske inte 
kommer att finnas för evigt 
– men så länge de finns, låt 
dem vara med på riktigt! 

Det var göteborgsgruppen Manna som sammanförde Sven 
och Maria Brengesjö, en grupp som formades utifrån musik-
högskolans bönesamlingar.
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»Jag ber med min fiol, och 
min bön är att mina toner 
ska nå fram till någon.«

Maria Brengesjö, utvecklings- 
ledare för barn och unga på 

länsmusiken i Örebro
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Variation gör gudstjänsten 
mindre ensidig, förklarar 
Sven och Maria. 

– Det har alltid varit ett 
ideal för oss att bryta upp 
lovsången, säger Sven, och 
försöka gestalta lovsång på 
olika sätt. 

– Det är så många som 
vill veta precis vad de kan 
förvänta sig – de vill ha ett 
”vanligt lovsångsteam”. Men 
måste det vara på ett visst 
sätt? frågar Maria. 

BEGREPPET LOVSÅNG  

BLIR SMALARE

– Det verkar som om begrep
pet lovsång håller på att bli 
smalare, i stället för bredare, 
funderar Sven. 

– Hillsongtraditionen 
förenar all frikyrklighet, vilket 
är positivt. Ibland är det 
mycket bra texter, särskilt på 
engelska. Men genremässigt 
blir det enahanda – det ska 
vara ett klassiskt popband, 
det är ett visst sångideal och 
språkligt ideal.

– Lovsångsledare talar 
om frihet, men många  
känner sig ändå styrda, 
berättar Maria. 

Hon och Sven försöker 
hämta sånger ur en mängd 
olika traditioner. Om de 
inbjuds att leda lovsång i 
ett sammanhang, brukar de 
säga att då vill de göra ”sin 
grej”. Låta en stråkkvartett 
eller och brasskvintett 

ackompanjera, till exempel. 
Om någon ska vilja lära sig 
att spela till exempel klari
nett, måste ju någon annan 
någon gång stå där framme 
och spela. 

KRITIK OCH UPPMUNTRAN

Paret berättar att de har fått 
dels positiva kommentarer, 
som ”äntligen” och ”ni är 
som ni är”. Andra har varit 
kritiska: ”Ni har ingen tydlig 
ledare i gruppen”, ”det här är 
inte lovsång”, ”det här är för 
mycket konsert”, till exempel. 

– Det har stundtals 
känts tungt, och då är det 
viktigt att vara några som 
stöttar varandra. Men det 
har hela tiden också funnits 
uppmuntrande människor 
som har klivit fram ur skug
gorna, poängterar Sven. 

Ibland finns en rädsla för 
det konstfulla. 

– Det som är välrepeterat 
upplevs som stelt, men det 
konstfulla kan också vara 
spontant, inspirerat och 
andefyllt, säger Sven. 

Paret menar att båda 
idealen borde kunna finnas 
samtidigt – det konstfulla 
och det enkla. 

Här påminner de varan
dra om hur enkla sånger de 
faktiskt brukar använda när 
de leder lovsång. En favorit 
är Margareta Melins ”Kristus 
i mig är en källa till liv”, 
som idag finns i Psalmer i 

2000talet, och sångerna 
från Taizé eller Iona.

TRONS SPRÅK KAN SE 

OLIKA UT

Variation i gudstjänsten kan 
också innebära att alla inte 
hela tiden sjunger tillsam
mans, och olika slags texter. 

– En ensam person som 
sjunger om en smärtsam 
erfarenhet av livet väcker 
bön och gudslängtan, fram
håller Maria. 

Enligt Sven och Maria 
fattas det inte begåvade 
människor som kan skriva 
riktigt bra sånger idag med 
ett varierande språk. Det 
borde finnas anställda i 
kristna samfund och på 
förlag vars enda uppgift 
vore att ge ut nytt material, 
föreslår de.

Innan Sven skjutsar mig 
till tåget i Örebro, samman
fattar Maria vårt samtal: 

– Vi måste kunna kom
municera med sånger, 
och våga ta med en vän 
till gudstjänsten. Om vi 
inte utvecklar den kristna 
sångens språk så har vi inte 
längre något språk för tron. 
Vad gör vi då? 
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Årets bästa  
erbjudande!

Prenumerera på ny lovsång!  
Prova lovsångsabonnemanget  
”Davids Hjärta” och få ett valfritt  
tidigare paket i välkomstbonus*.

Vänd och läs mer!

*Om du tecknar dig för ett Davids Hjärta-abonnemang får du hela det digitala 
paketet som bonus (värde 389 kr). Erbjudandet gäller t.o.m. 2018-07-31.

Digitalt  
lovsångspaket värt 389:–*  

på köpet!
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Upptäck  
digitala Davids 
Hjärta – bara  
ett klick bort!

Davids Hjärta är ”lovsångernas abonnemang” med 
svenska originalsånger och utländska över sättningar. 
Sedan 1993 har över 800 nya lovsånger förmedlats.

Exempel på sånger är ”Så stor 
är vår Gud”, ”På Dig min Gud för-
tröstar jag”, ”I Din öppna famn”, 
”Kom Du helige”, ”Tusen skäl”, 
”Hosianna (Lovet stiger)”, ”Jesus 
är i centrum” och ”Ropa till Gud”.

Mer än 60 procent av sångerna 
på CCLI:s* ”topp 100-lista” kom-
mer ur Davids Hjärta – ett tydligt 

bevis på hur stor betydelse kon-
ceptet haft sedan starten 1993. 

Hittills har det kommit ut över 
70 lovsångspaket och dessutom 
bygger de omtyckta sångböcker-
na ”Jubla i Herren” på sångerna 
ur denna uppskattade serie. 

Utvecklingen av Davids Hjärta 
fortsätter och sedan några år 

* CCLI = Christian Copyright Licensing International
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tillbaka distribueras allt resurs-
material digitalt, vilket innebär 
att allt material finns samlat på 
vår hemsida, bara ett klick bort. 

Här finner du noter, text/
ackordblad, textfil för dator, 
instruktions- och inspirations-

videos, tidningen ”Lovsång”, 
akustiska versioner, singback- 
och OnSong-filer.

Musik-CD och tidningen  
”Lovsång” kommer dock  
fortfarande precis som  
vanligt med posten.

Digitalt  
lovsångspaket värt 389:–  

på köpet!

Vänd och välj din välkomstpremie!
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Teckna ett abonnemang och välj en 
kostnadsfri välkomstpremie!

Välj din välkomstpremie, fyll i dina adressuppgifter och skicka in talongen till David 
Media AB, Kvarnåker 1, 780 51 Dala-Järna, senast 2018-07-31. Du kan även maila din 
beställning samt vald premie till info@davidmedia.se. *För kunder i Norge, Finland  
och Danmark är priset 409 kr/paket.

Ja, jag vill teckna ett Davids Hjärta-abonnemang och får tre gånger/år ett 
lovsångspaket för endast 389 kr/paket* inkl. frakt och moms. Davids Hjärta 
innehåller musik-CD, tidningen ”Lovsång” samt webbaserat resursmaterial 

med noter, text/ackordblad, textfil för dator, instruktions- och inspirationsvideos, 
akustiska versioner, singbackfiler samt OnSong-filer. OBS! Välkomstpremien distribueras 
digitalt – det kommer alltså ingen fysisk musik-CD och lovsångstidning med posten.

Namn

Adress

Postnummer

Telefon E-post

Postadress

 Du ger oss mod

tillbedjan

Du
ger o

ss

mod
&sanger foör lovsang

 Oändlig & för evigt Jag dansar ändå Möt oss här

 Livets sånger Härifrån till evigheten



Bibelskola Livskraft 
Lovsångsledarinriktning
www.tmu.org

Leder du lovsång?
Gåvor i tjänst för Gud.Ett liv i tillbedjan.

Vi vill träna och utrusta dig!
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REKORD FÖR  
LOVSÅNG 17  
PÅ KUNGSPORTEN
Den 10-12 november var det dags igen. Lovsångs-
konferens i Kungsporten, Huskvarna. Det var fjor-
tonde konferensen av liknande slag och detta år 
slogs deltagarrekordet då över 500 deltagare kom 
från när och fjärran.

 Rickard Sundström 

 Erika Nordbring

KONFERENSEN LOVSÅNG 
har arrangerats i Kungs
portskyrkan, Klara Kyrka 
i Stockholm, Elimkyrkan i 
Örnsköldsvik och i Ryttar
gårdskyrkan, Linköping. 
Senaste åren har den varit 

förlagd i Huskvarna och 
samlar varje år lovsångs ledare, 
pastorer och lärjungar från 
många olika kyrkor och 
församlingar. Det har blivit 
en allkristen samlingspunkt 
där undervisning ur Guds 
ord är basen för innehållet. 
Kanske skvallrar namnet 
om att det sjungs och spelas 
mycket, vilket är en stor del 

i gudstjänsterna, Men fram
för allt är det förkunnelsen 
i kombination med Guds
möten som gör konferensen 
till en riktig höjdare.

ÅRETS HUVUDTALARE var 
Aaron och Megan Keyes 
från Atlanta i USA. De har 
under en tioårsperiod  
bedrivit en lovsångsledar
skola utifrån sitt hem. 

De bjuder in lovsångs
ledare att bo tillsammans 
med dem under kortare och 
längre perioder och tränar 
genom detta människor till 

ÅTERBLICK

ENORM RESURS FÖR SÅNGARE OCH MUSIKER



»Konferensen Lovsång samlade rekordmånga deltagare 
och av gensvar vid förbönsplatsen att döma eller utifrån 
samtal runt kaffe borden fanns där en delad längtan 
efter liv ledda av Guds Ande.«

Rickard Sundström,  
ledningsgruppen för konferensen
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att växa och mogna i sitt 
lärjungaskap. 

Temat de utgick från var  
”Ledd av Anden”. De kom
binerade konkreta, hand
fasta råd i hur detta blir 
verklighet med delgivning 
av erfarenheter hur ett liv 
lett av Anden ser ut.

När god pedagogik kom
bineras med för Jesus brin
nande hjärtan uppstår en 
förkunnelse som gör avtryck. 

Så kan man summera det 
Aaron och Megan Keyes 
gjorde under Lovsång 17.

ETT ÅTERKOMMANDE inslag 
på konferensen Lovsång är 
de valbara seminarierna. 
Detta år kunde deltagarna 
lyssna till Gabriel Hagenfors 

som talade till ungdomar och 
unga vuxna om vad det 
innebär att både leda andra 
och vara ledd av Gud i lov
sångstjänst. Prästen Anders
Petter Sjödin hade ett bibel
fördjupande seminarium 
utifrån konferenstemat.  
Det var lika välbesök som 
uppskattat. Josefina Gniste 
hade tillsammans med 
Micke och Åsa Fhinn ett 
lovsångs ledarseminarium. 

Många är de kyrkans sångare 
och musiker som önskar 
vägledning för ökad förstå
else för sitt uppdrag. 

Megan Keyes samlade 
många till fyra undervis
ningspass under titeln  
”Profetisk förbön”, där teori 
och praktik blandades.  

Det var utrustande och 
positivt utmanade timmar. 

Aaron Keyes delade 
erfarenheter och handfasta 
tips runt låtskrivning. Sanna 
Alfredsson höll i en upp
skattad dansworkshop med 
fokus på hur den som dansar 
kan vara ledd av Anden i 
sin dans. Dans till Guds ära 
är ett område Psaltaren i 
bibeln lyfter fram, men som 
kyrkan sällan talar om idag. 

KONFERENSEN Lovsång 
samlade rekordmånga del
tagare och av gensvar vid 
förbönsplatsen att döma eller 
utifrån samtal runt kaffe
borden fanns där en delad 
längtan efter liv ledda av 
Guds Ande. Underrubriken 
var ”Mer mod, mer liv, mer 
frihet!” Den delade längtan 
deltagarna bar och säkerli
gen i stor utsträckning fick 
upplivad och förökad under 
helgen skapar förväntan för 
framtiden. Att så många 
samlas för att upphöja Gud 
och rustas för liv ledda av 
Anden är hoppfullt!

»Den delade längtan deltagarna bar och 
säkerligen i stor utsträckning fick upplivad 
och förökad under helgen skapar förväntan 
för framtiden. Att så många samlas för att 
upphöja Gud och rustas för liv ledda av 
Anden är hoppfullt!«

Rickard Sundström, ledningsgruppen
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GENOM ÅREN har Lovsång
konferenserna blivit en 
viktig samlingspunkt 
bortom samfundsramar, en 
allkristen konferens som 
ringar in viktiga teman för 
lovsångsledare, sångare, 
musiker, dansare och lär
jungar i stort. 

David Media är stolt 
huvudarrangör för detta 

tillsammans med Kungs
portskyrkan. Samarbetet 
med Team Med Uppdrag 
har varit lika långsiktigt 
som uppskattat. I övrigt 
är studieförbundet Bilda, 
Compassion, CCLI och 
Världen idag medarrangörer 
till konferensen. 

Om du eller den försam
ling du relaterar till ännu 

inte förstått vilken enorm 
resurs konferensen Lovsång 
kan vara för era sångare och 
musiker får ni hålla ögonen 
öppna för nästa års konfe
rens! 

Inspiration och utrustning för  
sångare, musiker, lovsångsledare, 
dansare, församlingsledare,  
pastorer, präster och dig som vill 
fördjupa förståelsen av tillbedjan.

www.lovsang.se 

9-11  NOVEMBER 2018
KUNGSPORTSKYRKAN

HUSKVARNA
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Clas Vårdstedt 
Mitt hjärta hos Dig  
Upplyftande pop med livsnerv, 
musik som förmedlar hopp, tro 
och nya möjligheter.

Micke Fhinn  
Härifrån till evigheten  
Sånger om Guds eviga omsorg 
och kärlek som hjälper oss att lyfta 
blicken från våra omständigheter.

Fina nyheter från David Media!

Köp i närmsta missionsbokhandel eller på www.davidmedia.se

Din ära fyller hela  
jorden – Sånger för  
lovsång och tillbedjan
12 sånger där nyskrivet 
från Sverige blandas med 
nya översättningar av 
internationella lovsånger. 
Finns på davidmedia.se, 
Spotify, Itunes eller i er 
lokala missionsbokhandel.

Aktuellt  
Davids Hjärta-

album!
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En resurs för er lovsång!

Nothäfte –  
58 samlade sånger 
Michael Jeff Johnson

Nothäfte – På alla 
sidor omsluten
Therese Martinson 

Bengt Johansson 
Klara Låga 

Mikael Fhinn 
Härifrån till 
evigheten

Samuel Ljungblahd 
The Psalmist

Nothäfte – Provisorium  
Tobias Hedlund ensemble 
Vinnaren av Utbultstipendiet Tobias Hedlund 
ger oss sånger om nuet och evigheten i en 
unik musikalisk blandning av folkmusik och 
jazz, sång och ensemblespel. Nothäftet inne-
håller de flesta av sångerna från ensemblens 
båda skivor ”Se” och ”Provisorium”.

Köp på davidmedia.se/noter

Fina nyheter från David Media!

Nya lösbladsnoter!

Jazz  
& folk-
musik

Finns  även som lösblads-
noter!
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ANDEN, SKAPELSEN 
OCH MIN FRIHET
Vad det innebär det att vara ledd av Anden? Kanske 
kommer du från ett sammanhang där det betonas. 
Kanske har du knappt reflekterat över det. Kanske är 
din bild att det primärt handlar om att höra Guds 
konkreta tilltal i en viss situation. Kanske har du, om 
du lett lovsång, upplevt Andens närvaro på ett tydligt 
sätt. Någonting händer. Men vad? Och hur kan vi 
förstå det? 

 David Willgren 

 Erika Nordbring

I Gamla testamentet, och 
kanske särskilt i Psaltaren 
kan vi få ledtrådar till vad 
det innebär att vara ledd av 
Anden, och jag vill i den 
här artikeln därför ta min 
utgångspunkt i en psalm. 

Psalmen jag tänker på 
är Psalm 104, och om du 
följer med ska jag försöka 
bena ut vad jag tror den 
säger oss om kreativitet, och 
om den Ande som vill föra 
oss ut i frihet. Vi börjar från 
början.

PS. 104 – EN SKAPELSEHYMN

Psalmen kan beskrivas i termer 
av en hymn, en lovprisning 
med tydligt skapelsefokus. 
Gud, Skaparen, är den som  
lovprisas, och sättet Gud 
lovprisas på är djupt förank
rat i den dåvarande sam
tidens sätt att relatera till 
världen. Forskare har pekat 
på likheter mellan Psalm 
104 och en hymn som en 
farao (en egyptisk kung) vid 
namn Akhenaten skrev till 
solguden Aten. Forskare har 
också pekat på att det bild
språk som används, särskilt i 
relation till hur Gud skapar 

jorden, i mångt och mycket 
överlappar med skapelse
myter från det antika främre 
orienten. Det finns dock 
några avgörande skillnader.

Rent konkret skulle man 
kunna dela in Psalm 104 i 
tre större delar och en avslu
tande lovprisning.  

UNDER- 
VISNING

David Willgren är teologie 
doktor i Gamla testamentets 
exegetik. David har arbetat 
som pastor inom EFK och 
är studieledare och lärare i 
Gamla testamentet vid ALT, 
Akademi för Ledarskap och 
Teologi i Umeå. (Foto: privat)

PSALM 104
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Vi ser fort att psalmen fo
kuserar på världens skapelse. 
Men Guds skaparhandling 
beskrivs inte på samma sätt 
som i Första Mosebok. Där 
skapar Gud genom sitt ord. 
Här skapar Gud genom att 
vinna seger. Havet flyr för 
Guds rytande. Ordet som 
används för rytande, ge’arah, 
kan också betyda tillrättavis
ning, förmaning. 

Skapandet innebär gräns
dragningar. Om vi då ställer 
texten i dialog med den sam
tid i vilken den är skriven 
står det klart att här korrige
ras samtidens föreställningar. 
Vi kan läsa i antika skapelse
myter (till exempel Enuma 
Elish, Athrahasiseposet eller 
Baalscykeln) om hur gudar 
kämpar mot kaosmonster, 
ofta förknippade med vat
ten – kaosvatten. Genom att 
de besegras skapas möjlighet 
till liv. 

I skapelsemyten Enuma 
Elish dräper guden Marduk 
havsdraken Tiamat, delar 
henne och skapar världen. 
Men i vår psalm finns inget 
motstånd. Det havmonster 
som omnämns, Leviatan, 
kämpar inte mot Gud, 
snarare tumlar det runt och 
leker i djupen. Ofarlig och 
harmlös. Skapad av Gud. 

VINDEN OCH KAOSET

Skapelsen genomsyrar alltså 
psalmen, men jag vill särskilt 

fästa vår uppmärksamhet 
vid att beskrivningen av 
Guds skaparhandling förstås 
som en stormteofani. 

Vinden, ruach, bär fram 
Gud (v. 3), vindar blir Guds 
sändebud (v. 4). Här anar 
vi något viktigt. Ordet för 
ande är samma som ordet 
för vind. Anden är grund
läggande någonting som 
liknar vinden. När Gud 
skapar driver vinden undan 
kaoset. Det är också en stark 
stormvind, ruach elohim, 
som möter oss i Första 
Mosebok.

Att Gud skapar genom 
att betvinga och sätta grän
ser för kaoset får också som 
följd att skapelsens ord
nande – möjligheterna för 
liv – är beroende av att Gud 
upprätthåller dessa gränser. 

Hotet om att de farliga  
vattnen ska återgå finns 
ständigt där. Och detta 
tema återkommer inte 
minst i Första Mosebok. 
Kaosvattnen sköljer åter 
över hela jorden i berät
telsen om Noa. Folket leds 
fram till vattnet i samband 
med uttåget ur Egypten och 
en stor vind skapar möjlig
het för nytt liv på andra 
sidan. Andens vind leder 
folket ut i frihet. Skapelsen 
är alltså beroende av Guds 
herravälde. Gud skapar 
genom att ordna och sätta 
gränser.

Detta beroende, denna 
grundläggande relation 
mellan den ordnade världen 
och Guds herravälde når sin 
kulmen i vers 24–30:

24 Otaliga är dina verk,  
o Herre! Med vishet har du 
gjort dem alla, jorden är full 
av vad du skapat. 
25 Där är havet, det väldiga, 
vida, med en myllrande skara 
utan tal av djur både stora 
och små. 
26 Där stävar skeppen fram, 
där är Leviatan, som du 
skapat till att tumla om i 
djupet. 
27 Alla sätter sitt hopp till 
dig, du skall ge dem föda i 
rätt tid. 
28 Du ger dem, och de tar 
emot, du öppnar din hand, 
och de äter sig mätta. 
29 Du döljer ditt ansikte,
och de blir förskräckta,
du tar ifrån dem deras ande 
[ruach], och de dör och blir 
åter till mull. 
30 Du sänder din ande 
[ruach], då skapas liv.
Du gör jorden ny.

Skapelsen är beroende av 
Gud, för det är Gud som 
förser med föda. Ytterst är 
det Gud som ger liv. 

Verserna 29–30 är viktiga. 
Här får vi hjälp att förstå. 
Du kanske har märkt ibland 
att när vi försöker fånga 
något av Guds verklighet 
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räcker språket inte riktigt 
till. Vi behöver måla större 
och med klarare färger.  
I Psaltarens psalmer syns 
det genom att det ofta är så 
att den andra delen av en 
vers på något sätt för vidare 
tanken i den första delen. 
En slags upprepning. Något 
som inte gick att fånga i en  
enkel mening ställs istället 
i dialog med en annan. 

Ibland genom att den säger 
samma sak. Ibland genom 
att den säger något motsatt. 
Resultatet är poesi. Konst. 
En plats där vi inbjuds att 
delta. Där vi inte längre 
kan vara åskådare. Vi måste 
engagera oss. 

INFÖR GUDS ANSIKTE

I vers 29 står ”du tar bort 
deras ande” parallellt med 
”du döljer ditt ansikte”.  

Guds ande förstås alltså bäst 
som Guds närvaro, och här 
får vi plötsligt upp ögonen 
för långt fler psalmer. 

Om Guds ande är den 
som ger liv, och om Guds 
ande är Guds närvaro 
förstår vi plötsligt varför 
psalmisterna så ofta längtar 
efter att få träda fram ”inför 
Guds ansikte”. Längtar efter 
att Gud ska andas på dem. 

Vända sitt ansikte till dem 
och ge dem frid, ge dem liv. 

Så vad händer när Gud 
vänder bort sitt ansikte? 
Man får inte längre tillgång 
till anden, andedräkten.  
Avsaknaden av den ande
dräkt som i Första Mosebok 
2 andades på den första 
människan så att hon inte 
längre var stoft gör att det 
skapade nu dör och åter
vänder till stoft.  

Det finns en central och 
avgörande relation mellan 
det skapades ande(dräkt) 
och skaparens ande(dräkt). 
När Gud andas skapas liv.

Så vad innebär vers 30? 
Vad innebär det att jordens 
ansikte förnyas? Här finns 
något intressant i hebreis
kan. Ordet för framsida, 
yta och ansikte är samma, 
paneh. När Gud vänder sitt 

ansikte mot jordens ansikte 
så förnyas jorden. Blickarna 
möts. Relationen mellan 
Gud och det skapade är 
återställd. Anden uppehåller 
skapelsen. Vinden bringar 
kaoset på flykten.

»Du kanske har märkt ibland att när vi försöker fånga något av Guds 
verklighet så räcker språket inte riktigt till. Vi behöver måla större och 
med klarare färger. I Psaltarens psalmer syns det genom att det ofta 
är så att den andra delen av en vers på ågot sätt för vidare tanken i 
den första delen. En slags upprepning. Något som inte gick att fånga 
i en enkel mening ställs istället i dialog med en annan. Ibland genom 
att den säger samma sak. Ibland genom att den säger något motsatt. 
Resultatet är poesi. Konst. En plats där vi inbjuds att delta. Där vi inte 
längre kan vara åskådare. Vi måste engagera oss.«
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ANDNINGEN & SKAPELSEN

Psalm 104 lär oss alltså 
någonting viktigt om Gud 
och Guds ande. Världen är 
beroende av henne. I varje 
stund finns världen för att 
den erfar Guds livgivande 
närvaro. Världen har inte 
i sig självt förmågan att ge 
liv. Detta är en gåva från 
Gud. Guds andetag är den 
lunga som uppehåller ska
pelsen.

När Gud vänder sitt 
ansikte till oss och andas 
sitt liv på oss är det alltså en 
skapelsehandling. 
Guds skaparkraft. Guds 
livgivande närvaro är ytterst 
den som befriar. Som för ut 
i frihet. Vinden i ryggen kan 
hjälpa oss att hålla riktningen. 
Men samtidigt så jagar den 
oss. Kan man säga så? 

Lyssna på vad den kanske 
mest välkända psalmen av 
dem alla säger. Psalm 23.  
 
 

I Bibel 2000 översätts vers 6 
så här:

Din godhet och nåd skall 
följa mig
varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara 
mitt hem
så länge jag lever.

I grundtexten står där 
egentligen inte att godhet 
och nåd ska följa. Det står 
att godhet och nåd ska 
förfölja. Jaga. Nåden jagar in 
psalmisten i Guds närhet. 
In i Herrens hus. Så länge 
hon lever. Ja, självklart, för 
om psalmisten lämnar Guds 
hus lämnar hon Guds när
het. Och det är bara där det 
finns liv. Precis som vinden 
delade på kaosvattnet så att 
Mose kunde leda Israels folk 
ut ur slaveriet leder Guds 
ande i varje stund männis
kan ut i frihet. 

forts. på nästa sida.

Anders Alfredsson, konstnär 
från Huskvarna, skapar sina 
konstverk under gudstjänster 
i tillbedjan och lovsång. 
Tavlan heter "Fresh Wave" 
och Anders har hämtat sin 
inspiration utifrån Luk. 21:25-
28. Se fler av Anders tavlor 
på www.theliving.se

»I Första Mosebok 1 skapar Gud genom sitt ord. Sätter gränser, 
ger namn. I Första Mosebok 2–3 andas Gud liv in i människan. 
Låter människan namnge. Låter henne andas på sin omgivning. 
Hon kan det för att Gud har lekt. Format och skapat med sina 
händer. Med en konstnärs kreativitet.«
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DANSA UT I FRIHET

Här finns någonting vackert 
och utmanande på samma 
gång. För är det inte så att 
Gud har skapat människan 
till sin avbild? Har inte vi 
också getts en andedräkt? 
Har vi inte genom det också 
dragits in i Guds skapande? 
In i Guds kreativitet? Ande 
och skapelse hör ihop. Liv 
och frihet. Det finns något 
lekfullt över det. 
I Första Mosebok 1 skapar 
Gud genom sitt ord. Sätter 
gränser, ger namn. I Första 
Mosebok 2–3 andas Gud liv 
in i människan. Låter män
niskan namnge. Låter henne 
andas på sin omgivning. 
Hon kan det för att Gud 
har lekt. Format och skapat 
med sina händer. Med en 
konstnärs kreativitet.

I Ordspråksboken 8:3031 
talar visheten. Vid begyn
nelsen skapades hon, och 
talar om det som att hon var 
”som ett barn hos honom. 
Jag var hans glädje dag efter 
dag och lekte ständigt inför 
honom, jag lekte i hela hans 
värld och gladde mig med 
människorna.” 
Vad innebär det att vara 
ledd av Anden? Jag tror att 
när Andens vind blåser på 
människan så dras hon in i 
en värld full av färg, form 
och kreativitet. I en värld 
där leken och utforskandet 
är en central del. Där våra 
ord och bekännelser inte 
alltid räcker till. Därför är 
poesin så viktig i Gamla 
testamentet. 

Charity Bowman Webb 
formulerar det så här:  

”for us to be able to unravel 
the mysteries of God, we 
must come closer; we must 
form relationship and seek 
[God] for the answers and 
understanding, and in this 
process we transform”. 

Vi har fått ett inbjud
ningskort. Vill du vara  
med i dansen? I dansen  
ut i frihet? 
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Väx som musiker
 & lovsångsledare 

på gymnasiet!*
– UTRUSTAS GENOM RELEVANT BIBELUNDERVISNING.

– MÖT ETABLERADE LÅTSKRIVARE OCH LOVSÅNGSLEDARE.

– VÄX MUSIKALISKT MED ANDRA ELEVER I LOVSÅNGSTEAM. 

– TRÄNAS I ATT LEDA LOVSÅNG I OLIKA SAMMANHANG.

www.kungsgymnasiet.se

 & lovsångsledare 

www.kungsgymnasiet.se

Väx som musiker

*Lovsångsprofi len bedrivs som en studiecirkel 
under studieförbundet Bilda.

FILADELFIA
STOCKHOLM

Utrustas, utmanas och uppmuntras i en miljö
som präglas av en tro på att det bästa ligger framför.

INFO OCH ANMÄLAN: MÖT.INFO
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Gör skillnad 
för ett

BARN

Compassion är en internationell kristen fadder-
barnsorganisation som arbetar med en-till-en 
fadderskap och som har befriat barn från fattigdom 
i Jesu namn sedan 1952.

Vill du bli fadder? 
Mejla ditt namn och telefonnummer till  
info@compassion.se så kontaktar vi dig. 
Skriv ”Fadder” i ämnesfältet. 

Compassion David Media 120x175_utfall.indd   1 2018-01-11   07:33:05


