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I begynnelsens morgon så sänkte
människan blicken, från Skaparen till
det skapade, och sedan dess har hon
irrat runt, förlitat sig på sin egen styrka.
Allt har gått så fel. Orden ”Följ mig”
lyser plötsligt upp mörkret som ett
strålkastarljus och plötsligt så tonar
spåren av en väg fram, en väg ut ur
mörkret. Det finns bara en som har
rättighet att ge denna uppmaning! Bara
en som kan ställa ett sådant anspråk på
en människa.

Omvändelsen är början
Någonstans längs livets väg har vi alla
hört den rösten, mött den mannen,
bävat inför de ödesmättade orden.
Oftast tänker vi på kallelsen till fräls-
ning. Men omvändelsen är inte slutet,
det är entrébiljetten in till ett liv till-
sammans med Kristus, intimare än
någon annan känd relation. Det ”nya
livet” i Jesus Kristus är ett liv som saknar
motstycke i kvalité på gemenskap.

”Följ mig” har ekat genom historien.
Abraham, Moses, Samuel, David,
Jesaja, Jeremia, Hesekiel – alla har
vandrat i tro och lydnad. Överlämnat
sina liv i förtröstan på Gud. Följt
spåren av den Osynlige. Även Johannes
har lyssnat till rösten  – han predikar,
han döper och manar människor till om-

vändelse. Så en dag kommer Jesus förbi
– och Johannes träder in i tjänsten som
lovsångsledare. Se Guds lamm2 . Två av
hans lärjungar bryter upp och följer
efter Jesus. Kallelsen når även dem.
Följ mig. Dela mitt liv. Vandra med
mig, lyssna på mig, iaktta mig. Gör det
ni ser mig göra (precis som Jesus endast
gjorde det han såg Fadern göra).

Och han spetsar kraven. Efterföljelsen
går genom självförnekelse och kors-
bärande3 . Och det stannar inte där. Ät
min kropp, drick mitt blod – annars har
ni ingen gemenskap med mig4 . ”Men
om priset är högt, så är målet, privi-
legierna och belöningarna så oändligt
mycket större”5 . Jesus lovar himmelri-
ket till den som följer honom.

Kallelsen till Jesus
Det bryter och skaver mot vårt post-
moderna tänkande.  Ett annat budskap
hamras ständigt in i våra hjärnor och
hjärtan: vem i hela världen kan man lita
på?  Att ta steget och följa någon på
dennes villkor kostar på. Men som
Mike Pilavachi skriver: ”Det är
meningen att det ska kosta”6 .  ”Jesus
kallar oss till total lydnad men endast
därför att han först har offrat sitt liv för
oss, lagt sin Ande i våra hjärtan och gett
oss åt varandra i kärleken” skriver den

anglikanske prästen David Watson7 .
När den döende Buddha tröstar sina
lärjungar med att han är oviktig, det är
hans lära som räknas, så är det precis
tvärtom med Jesus. Allting rör sig kring
honom. Kallelsen från Jesus är också en
kallelse till Jesus.

Se Guds lamm
Som lovsångsledare är vår uppgift, likt
Johannes, att leda människor till ”Guds
lamm som tar bort världens synd”8 .
Glädjen när människorna vänder om
och börjar följa Jesus vet inga gränser.
Och Johannes lär oss en annan av lov-
sångstjänstens hemligheter  - att inte
stå i vägen, inte skymma sikten. Istället
för ”Lovsångsledare” får vi i ödmjukhet
”leda lovsångare”9 . Vi följer Anden,
och han leder till Jesus, alltid till Jesus.

1 Joh. 1:43
2 Joh. 1:36
3 Matt. 16:24
4 Joh. 6:53
5 Lärljungar  (Libris) , sid 19.
6 For an audience of One. A Soul Survivor guide to worship.
7 Lärljungar  (Libris) , sid 11
8 Joh. 1: 29
9 Tillbedjaren som vägrar ge upp (David Media AB) sid 51

Lars Petersson driver företaget David Media AB där lov-
sångsabonnemanget Davids Hjärta ingår. Lasse bor sedan
1999 i Umeå där han tillsammans med hustrun Sara och tre
hemmavarande barn ingår i ett församlingsplanteringsteam.

Följ mig1

Två ord – men två livsförvandlande ord. Rymmer hela Guds frälsningsplan. I dessa två ord ryms analysen över det som varit
och löftet om det som ligger framför. Det är både diagnosen över vårt eländiga tillstånd och medicinen för den sjukdom mot
vilket människan inte hittat någon bot, men som plågat mänskligheten genom historiens gång.
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Vilken är din roll på skivan?
Jag koordinerar projektet från början
till slut genom att vara: Producent,
arrangör, musiker, fikafixare, inspira-
tör… m.m.

Vad är grundtanken med den?
Att försöka återspegla vad som hänt och
händer inom lovsångstjänsten i de olika
Vineyardförsamlingarna här i Sverige.

Berätta lite om innehållet,
låtarna, stilen:
För det första så är det ju helt otroligt
att få jobba utifrån så mycket material!
Vi fick in över 60 sånger! Men också
svårt att välja ut. De finns så mycket bra
och stark lovsång som händer runt om i
landet!

Skivan blir i alla fall riktigt blandad!
Lite Håkan Hellström pop, lite Kent
rock, lite Emilou Harris country, lite
Iona keltiskt m.m. Många av sångerna
innehåller av någon anledning ordet
”ljus” väldigt ofta!

En önskan har också varit att försöka

Vineyard har länge varit tongivande vad gäller förnyelsen av lovsången. Den här skivan är inget undantag. Gud allsmäktig är Vineyard
Musics första produktion på Svenska. Över 60 helt nyskrivna sånger från ”nya” låtskrivare i svenska Vineyard församlingar samlades
in, samt ett par översättningar ifrån skivan Holy från Vineyard UK. Efter noggrant övervägande har 12 stycken valts ut och skivan är
producerad av Mattias Martinsson, välkänd lovsångsledare från bland annat Frizonfestivalen.
Han har tillsammans med låtskrivarna och musikerna fångat en känsla som verkligen smittar av sig. Skivan andas glädje och allvar,
intimitet och helighet, gudsfruktan och vänskap på en och samma gång. Musikaliskt finns här ”klassiska vineyardsånger”, men även
låtar som för tankarna till Kent och Håkan Hellström och sånger med folkmusikalisk känsla med ett stänk av country.
Tidningen LOVSÅNG ställde några frågor till producenten Mattias Martinson:

hitta ett språk som kommunicerar med
”nästa generation” så att dom lättare
kan säga: ”så här känner vi för Dig Gud!”

Vilka låtskrivare och
lovsångsledare medverkar?

Sofia Sundberg och Mia Petersson från
Stockholm Vineyard; Andreas Gremyr,
Daniel Ydreborg, Therese och Mattias
Martinson Göteborg Vineyard;
Gregory Häljestig, Jönköping Vineyard

och Per Alexandersson  från Örebro
Vineyard

Hur har processen gått till?
Micke Fhinn satte en deadline i maj
2002 och sa till lovsångsledare under
hela våren: Skicka in era sånger! Under
hösten har vi lyssnat, bett och spelat
och framåt jul började det formas ett
urval. Jag ringde/mailade ut förfrågan
till lovsångsledare och musiker som
kom hit till Göteborg en helg i januari
2003 då vi övade, övade, bad och övade
(plus att vi åt och skrattade). Helgen
därpå kom musikerna tillbaka för att
lägga alla grunderna i Volume Studio,
med en skön kille som heter Erik
Jonasson som tekniker. Studion är för
övrigt helt nybyggd!

Vad hoppas du med skivan?
Att vi liksom den första församlingen
får bli ”ett hjärta och en själ” och jag
tror att det händer när vi tillber.
Apostlagärningarna 2:46-47a ”De höll
samman och möttes var dag troget i



Ålder: 31 år

Bor: Västra Frölunda, Göteborg

Intressen: Musik, film, teologi, mat,
Joel och Anton

Familj: Fru Therese, pojkarna Joel
och Anton

Favoritmat: Thai

Favoritfilm: ”De misstänkta”

Senast lästa bok: ”Eden” av Frank Perretti

Förebild: Simon i templet (Lukas
evangeliet kap 2), Jesus,
John Wimber, Brian Doerksen,
Micke Fhinn, listan kan bli
lång…

Lyssnar på: (Just nu:) Keith Green, Norah
Jones, Larry Norman, Tim
Hughes, Matt Redman, Kent,
och många demo skivor…

Kort om Mattias

Arbetet med nästa skiva i Davids Hjärta pågår för fullt. Denna gång
har vi glädjen att samarbeta med ett gäng hängivna lovsångare från
EFS under ledning av Mats Nyholm. Mats är ungdomspastor i Vasa-
kyrkan i Kalmar och en av de drivande krafterna bakom KLOT (Kom
Låt Oss Tillbe), ett lovsångsnätverk i EFS, som också samarbetar
med lovsångare från andra samfund. Vi har gjort ett besök i ”tomtens
verkstad” för en exklusiv förhandsrapport från inspelningsstudion:

Hur går det i studion?
Livet i studion speglar på flera sätt livet i allmänhet; givande,
roligt, påfrestande, välsignat. Det är härligt att se att så många
är villiga att tillbe och slita både dag och natt för att vi skall
kunna ge vårt bästa till Jesus. Vet inte om vi lovsångsmusiker
har någon riktigt representation från facket men de statliga
skulle nog ha ett och annat att påpeka angående arbetsschemat
om de tittade förbi!

Varför ännu en lovsångsskiva? Vad har ni att tillföra?
Vår längtan är att både vårt eget och många andra kristna
sammanhang skall skapa platser för Gudsmötet. I Gudsmötet
föds äktheten, enheten och hängivenheten vilket ofta resulterar
i nya lovsånger. Herren längtar efter att vi skall skriva nya
sånger till Honom. Det är många som skriver låtar utan att
spela dem offentligt (vilket kan vara rätt ibland). Eller så
påbörjas låtar utan att de skrivs klart, ofta för att man inte
tycker att de blir tillräckligt bra. Till dem som brottas med det

Mats Nyholm
och KLOT

Fortsätter på sidan 10

templet och i hemmen bröt de brödet
och höll måltid med varandra, i jub-
lande, uppriktig glädje. De prisade Gud
och var omtyckta av hela folket.” Min
bön är att den tillbedjan skall hända när
människor hör skivan och dras med.
Visionen är tvåfaldig; skivan skall vara
till Guds ära och människors räddning.
Vi har tidigare fått höra hur sökande
människor verkligen mött Herren när
dom berörts av det som sjungs. Också
att sångerna får användas till Gudstjänst
(i templet) och i andaktslivet både i
husgrupp och personligen (i hemmen).

Nästa skiva i Davids Hjärta
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Du kommer endera att lära dig intimitet 
i tillbedjan här på jorden eller senare i himlen
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Men inom några veckor kände jag hur
mitt hjärta mjuknade. Jag blev tagen av
kraften i sångtexterna. Tårar rullade ner
för mina kinder när musiken spelade.
Min tanke kunde inte omfatta det mitt
hjärta upplevde. Att sjunga de där enkla
kärlekssångerna till Herren ledde till en
personlig förnyelse i mitt liv.

Intim lovsång förändrade mitt liv som
kristen. Det jag upplevde i den där lilla
gruppen blev faktiskt grunden för Vine-
yardrörelsen. Herrens förnyande när-
varo i oss flödade över till tiotusentals
människor under de följande tjugo åren.
Och det fortsätter än idag.

Kristuscentrerad lovsång
Så länge människan förblir fri finns det inget
hon strävar efter så oavbrutet och så
smärtsamt som att finna [N]ågon att tillbe.

Ur Dostojevkis, Bröderna Karamasov

Kärleken till tillbedjan är en av de rika
gåvor som den Helige Ande har utgjutit i
kyrkan under detta sekel. Bibelns stora
utbredning och tillgänglighet sen tidigt
1900-tal har gjort det
möjligt för lekmän att
forma bibelordet till
texter av beundran och
musikaliska uttryck för
tillbedjan.

Sanna gudstillbedjare
Att bli sanna tillbedjare är det största
uppdrag Gud har gett oss i den här
livstiden. Jag tror att Gud för sin
församling ner på knä för att lära henne
att uttrycka sin kärlek till Honom på ett
intimt, kärleksfullt och beundrande
språk. Dessutom kallar Herren oss att

leva ett liv i tillbedjan. Ordet, vår vand-
ring med Kristus och församlingens verk
som helhet är alla uttryck för tillbedjan.
De flödar ur hjärtan som är överlåtna till
Herren. Att odla intimitet i tillbedjan tar
tid. För en del är det lätt att bli distrahe-
rad av den person som sitter bredvid dig
vars uttryck i tillbedjan är mer översval-
lande och fria än du känner dig trygg
med. Vissa är frestade att tänka ”Jag
kommer aldrig att bli så uttrycksfull med
min kropp och mina händer.” Låt mig
säga en sak, jag trodde aldrig att jag
skulle bli det. Men du kommer att bli
det. Du kommer endera att lära dig
intimitet i tillbedjan här på jorden eller
senare i himlen, för tillbedjan är vad
himlen går ut på.

Tillbedjan handlar inte om personlighet,
temperament, personliga begränsningar
eller församlingsbakgrund – det handlar
om Gud. Vi är kallade att göra det för
hans skull, inte för vår. Men ironiskt nog
har vi stor fördel av att ge oss till Gud i
tillbedjan. Vi är skapade för att tillbe.

Jesus förstod tydligt hur viktigt det är
med tillbedjan. Han lärde kvinnan vid
brunnen vad som ligger på Faderns hjärta.

 ”Men den tid kommer, ja, den är redan
här, då alla sanna gudstillbedjare skall
tillbe Fadern i ande och sanning. Ty så vill
Fadern att man tillber honom.”(Joh 4:23).

Kärnan av det här budskapet är att Gud

kallar ett folk för att tillbe Honom, han
har aktivt sökt tillbedjare ända sen Han
skapade Adam och Eva. Det här är ingen
egotripp p g a att stackars gamla Gud
har en dålig självbild. Han behöver inte
muntras upp av alla kärleksfulla saker vi
säger. Nej, fallet är faktiskt det motsatta.
Gud vet att Han är det högsta goda i all
evighet. Att lära sig denna sanning och
uttrycka den till Honom gör att vi drar
nära källan till all välsignelse.

När vi upptäcker och upplever Guds
majestät, Hans närvaro i våra liv, att Han
finns där när vi behöver Honom, kom-
mer vi inte att kunna låta bli att tillbe
Honom. Det är en naturlig reaktion.

Gud tronar på vår lovsång
Men du, o Herre tronar evinnerligen”
(Ps 102:13)

Då vi erkänner Guds storhet och Hans
yttersta position över hela skapelsen, blir
vi medvetna om våra egna begräns-
ningar. Denna upptäckt driver oss till
tillbedjan, vilket det borde.

William Temple
säger, ”Att tillbe är att
påminna sig om Guds
helighet, att mata sitt
sinne med Guds
sanning och Guds

skönhet, att öppna sitt hjärta för Guds
kärlek och att överlåta sin vilja till Guds
syften.”

När vår tillbedjan blir allomfattande då
tronar Gud på vår tillbedjan. I den
processen är vi snabba att erkänna att
Han är Gud och att vi inte är det. Vår
lovsång påminner oss om Guds helighet,

  tillbedjans
Livsförvandlande

kraftNågra minuter senare satte jag mig i soffan. Då jag tittade mig omkring, var det ingen som
tittade på mig. De hade slutna ögon och avslappnad hållning. Några satt, andra böjde knä och
två kvinnor stod med lyfta händer. Gitarren spelade mjukt samma tre ackord om och om igen,
och alla i den lilla samlingen i Yorba Linda, Kalifornien, sjöng till Herren. Sången verkade
pågå för evigt. Vad var meningen? Var vi inte här för att studera Bibeln? Jag kände hur jag
rodnade. Mina handflator blev svettiga. Jag var generad över det intima språket i sångerna.
”Herre, borde jag också sjunga till dig så här?” Jag hoppades verkligen att jag inte behövde.

Av: John Wimber



Det finns en hunger utan motstycke, bland de flesta kristna, 
efter nya musikaliska uttryck för kärleken till Herren.

sanning och skönhet. Vi lyfter upp
Herren till Hans rätta plats i våra liv när
vi överlåter oss till Hans ledarskap och
kärlek. Detta är inte ritual i kyrkan utan
en nödvändig disciplin och ett privile-
gium. Vi förändras när vi tillber.

Jag älskade att sjunga en liten kör som
jag lärde mig i kyrkan för länge sen, då
jag kom till tro, den heter ”Fäst dina
ögon på Jesus”. Den illustrerar på ett
underbart sätt kraften i att tillbe Herren
och vilken effekt det har på våra liv.

Fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten
själv. Alla ting runt omkring smälter bort
som snö i ljuset av Hans ära och makt.
Att se Jesus som Han är, fullkomlig,
helig och skön, sticker hål på våra
ogudaktiga motiv. Vi kan vara
upptagna med alla möjliga
bekymmer, prylar, relationer och
andra distraherande faktorer när
vi kommer för att tillbe Herren.
Men när vi kommer i personlig
kontakt med alltings Skapare,
förnyas vårt perspektiv.

J.I. Packer säger, ”Tillbedjan i Bibeln
inkluderar att lovprisa Honom för den
Han är, att tacka Honom för det Han gjort,
och att be Honom om att förhärliga sig själv
mer genom att fortsätta handla med
barmhärtighet, dom och kraft, och att
förtrösta på Honom när det gäller vårt eget
och andras framtida välbefinnande.”
Dr. Packer har fångat tillbedjans verkliga
kärna. Då vi
umgås med
Gud finner
vi oss mer
och mer
tillfreds-
ställda i
Honom och
mindre och mindre tillfredsställda med
det som attraherar eller frestar oss.

Tillbedjans stora betydelse i
himlen
Vi är på väg till himlen. Detta liv är inte
vårt slutmål. Vi lever i kokongen, men
har inte ännu kommit ut som fjärilar.
Det verkliga sker där uppe. Men Gud
vill att vi börjar vår eviga relation med
Honom här på jorden. När vi gör det
för vi också in andra människor i
relation med Honom. Det är det som
livet går ut på.Gud kallar, lockar och lär
sitt folk att tillbe Honom. Han vill att vi
skall tillbe när som helst. Tillbe när vi
byter ett punkterat hjul, tillbe när vi får
dåliga nyheter från banken, tillbe då vi
läser en bra bok. Tillbedjan är vad vi är

till för och det är vad vi kommer att
syssla med fr o m nu. Det här är bara
repetitionen, inte föreställningen.

”Så skall ni be: Vår Fader, du som är i
himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt
rike komma. Låt din vilja ske, på jorden
så som i himlen.” (Matt. 6:9-10) När
Jesus lärde ut Fader Vår, sade Han pro-
fetiskt att vi skall be att Fadern etablerar
på jorden det Han redan upprättat i
himlen. Som

kristna väntar vi på att Jesus skall
upprätta Riket fullständigt, uppfylla sitt
löfte och ta himlen ner till jorden.

Det finns en hunger utan motstycke,
bland de flesta kristna, efter nya
musikaliska uttryck för kärleken till
Herren. Församlingar världen över har
på nytt börjat värdera den del av
söndagsgudstjänsten som består av
tillbedjan. Detta kan ses i det ökade
intresset för lovsångsteam och längre
lovsångspass. Alla dessa tecken tyder på
en större förväntan på Jesu tillkom-
melse. Vi känner Honom nu genom
tillbedjan, men vi längtar efter att känna
Honom som Han är. Det kommer vi att
göra när Han kommer tillbaka.

Bilder från himlen
Uppenbarelseboken ger oss små bilder av
tillbedjan sådan den är i himlen. De
himmelska scenerna ger oss en djupare
förståelse och större uppskattning av till-

bedjan då vi ser den i sin fullkomliga form.
För det första, alla tillber - det finns inga
åskådare. Uppenbarelseboken visar
också tillbedjare som använder både sina
röster och sina kroppar för att uttrycka
sin beundran för Gud. Deras lovsånger
handlar inte enbart om Gud, de är
riktade till Gud också. Och till sist,
tillbedjan förbereder de troende för att
regera med Gud i evighet.

Dessa egenskaper på lovsången i
himlen. Vi har nytta av dessa
egenskaper på till-bedjan här på
jorden också. Vi kan växa i
intimitet med vår himmelske
Fader när vi tillber på det här
sättet.

Utan att vila säger de dag och
natt: Helig, helig, helig är
Herren Gud, allhärskaren,
han som var och som är och
som kommer. Och när dessa
varelser hyllar och ärar honom
som sitter på tronen och som
lever i evigheters evighet, då
skall de tjugofyra äldste falla ner
inför honom som sitter på
tronen och tillbe honom som
lever i evigheters evighet och

lägga sina kransar framför tronen
och säga: Du, vår Herre och Gud, är
värdig att ta emot härligheten och äran
och makten. Ty du har skapat världen,
och genom din vilja blev den till. (Upp

4:8-11)

Jag älskar de här
äldste. Inte bara
ropar de utan
uppehåll ”Helig,
helig, helig är
Herren,” de kan

inte stå på sina ben heller. Varje gång
Guds härlighet uppenbaras - Pang! Så
faller de ner

I Uppenbarelseboken 5:8 ser vi samma
gensvar från de äldste igen. ”Och när det
(Lammet) tog boken, föll de fyra varel-
serna och de tjugofyra äldste ner inför
Lammet.” De föll ner för deras tillbed-
jan drog dem in i Guds och Jesu när-
varo; att falla ner i tillbedjan gick auto-
matiskt. Vers åtta fortsätter;

Var och en hade en harpa och en
guldskål fylld med rökelse, som är de
heligas böner. Och de sjöng en ny sång:
Du är värdig att ta boken och bryta dess
sigill, ty du har blivit slaktad, och med
ditt blod har du friköpt åt Gud männis-
kor av alla stammar och språk och länder
och folk. Du har gjort dem till ett

7
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Jag heter Clas Vårdstedt och är sedan
snart sex år gift med Anna och tillsam-
mans har vi dottern Melina som föddes i
augusti 2002. Vi bor i en villa i Linkö-
ping. Jag har sysslat med musik i halva
mitt 30-åriga liv och därigenom fått
möjligheten att samarbeta i en rad olika
sammanhang med en lika lång rad olika
musiker & artister. Till vardags arbetar
jag som fritidsledare med social
kompetensutveckling på en högstadie-
skola. Jag gillar att laga och äta mat,
intresserad av all form av idrott men
framför allt att tillbringa tiden tillsam-
mans med min familj och vänner.

Berätta lite om skivan:
Skivan är lite av en tonsatt dagbok ur
mitt liv. Några sånger har jag levt med
ganska länge, ett par sånger skrevs
speciellt för ett TV-program, några är
helt nyskrivna. Skivan är till största
delen inspelad hemma i min egen
studio, och några spår blev väl lite

ösigare än jag från början
tänkt mig. Allt var inte
färdigarrangerat från början
utan det har hela tiden varit
en skapandeprocess
tillsammans med musi-
kerna. Medverkar gör bland
andra Klas Anderhäll, Olle
Junholm, Lars Ek-berg,
Anders Glemsjö, Samuel
Videsäter och Fredrik
Wennersten.

Vad kan vi förvänta oss
av skivan?
Allt eller inget! Sätter ni er
förväntan enbart på mig
blir ni troligtvis besvikna.
Min innersta längtan är att
varje lyssnare riktar sin
förväntan på vad Gud kan göra genom
mig och min musik. Först då kan något
verkligt ske och förhoppningsvis föra oss
närmare Gud. Det är vad jag hoppas.

Jag skriver inte sånger i första hand för
min egen skull, utan vill att andra skall få
ta del av dem. Skivan är ett resultat av
det.

Hur skulle du beskriva innehållet
och musikstilen på skivan?
Eftersom jag inte kan spela gitarr är den
skriven från pianopallen. Däremot är det
ganska mycket gitarrer på plattan. Såväl
elektriska som akustiska. Jag skulle nog
säga att den är en popskiva kort och

Popiga
dagboks-
anteckningar
Clas Vårdstedt har medverkat i de uppskattade TV-programmen ”Minns
du sången” och ”Sjung min själ” och på ett flertal skivproduktioner (t ex
med Micke Johnson, på Erik Tillings Göm mig i dina vingar och Nära
faderns hjärta 4) Clas egen soloskiva innehåller personliga dagboksan-
teckningar om vandringen med Gud. Tankar om vad vi väljer att bygga
våra liv på eller kring. Sånger om identitet, Guds omsorg, kärlek, tvivel
och tillbedjan.

gott! Några sånger är rena ”lovsånger”,
andra är mer berättande. T ex kan jag
nämna sången ”Jag vill se dig” som är
skriven utifrån tankar om vad vi väljer
att bygga våra liv på eller kring. En sång
om identitet. Jag märker att det är så lätt
att tro att om bara vår yttre välfärd är
bärgad så är jag trygg. Men vad händer
om den dagen kommer då allt plötsligt
rasar samman. Vad har jag då kvar, vem
skall då bära mig, vem är jag då? Jag har
valt att kalla skivan för ”Du är min
tillflykt”. Guds omsorg och kärlek, mina
tvivel, tillbedjan och hoppet som jag bär
på sammanfattar textinnehållet i
sångerna tror jag.



Första gången som amerikanen och
världsresenären Bob Fitts besökte
Sverige var för tio år sedan. Fortfarande
är han lika fascinerad över den höga
kvalitén som svenska kristna musiker
håller.

– Ni är otroligt begåvade! Men fokuse-
rar man på en människas talang i första
hand, vilket är det allra enklaste, ham-
nar man fel. Vi måste förstärka pas-
sionen för Jesus, hjärtat i varje musiker.
Då inträffar det övernaturliga, säger
Bob Fitts entusiastiskt.

Förebilder, fäder, mentorer – det är
nyckeln menar han. För hur kan du
egentligen undervisa i lovsång eller lära
någon att tillbe Gud?

– Det enda sättet är att visa vägen gen-
om att själv gå före. Det är vad jag för-
söker göra, säger Bob.

Själv lyssnade han till och inspirerades
av Keith Green och 2nd Chapter of
Acts som var de allra första pionjärerna.
Han var fullständigt betagen av deras

hetaste för kristna artister att komma in
på den profana marknaden. Nu är det
precis tvärtom. Allt fler öser ur den
andliga sångskatten – och säljer guld.
Finns det en risk att lovsången blir
kommersialiserad?

– Jag ser inte det som något större
bekymmer. Det finns ärlighet och
äkthet i musikbranschen, det finns
också vinstintressen. Men lovsången är
ingen trend. Gud har redan förutbe-
stämt allt – vi går mot den tid när hela
världen kommer att fyllas av Guds
härlighet och det kan ingen ändra på,
säger Bob.

I sina resor runt om i världen ser han
ständiga exempel på hur den hängivna
lovsången till Gud växer. Han berättar
om fantastiska möten i Korea med
80 000 människor som lovsjunger Gud
i ett idrottsstadium. Han berättar om
sin förestående resa till Nigeria där
väckelsepredikanten samlat flera
miljoner människor vid ett och samma
tillfälle. Och hur den kristna försam-
lingen växer på hemmaplan. En av de
snabbast växande kyrkorna i USA just
nu ligger i Honolulu.

– Församlingen ”New Hope” har 7000
medlemmar – och massor av artister.
Det är gigantiskt för att vara Hawaii,
säger Bob.

Han bubblar av iver att berätta. Vad
Gud gör, hur hängivenheten till Gud
växer, hur Guds namn blir ärat. Och
hur lovsången till Gud binder oss
samman till en enda stor familj, över
geografiska och kulturella gränser.

– Som lovsångsledare är vi ambassadö-
rer för Guds kärlek. Den här världen
fungerar och styrs till stor del genom
fruktan. Vi ser det idag genom terro-
rism och krig. Men Gud säger: mitt
rike är inte av denna världen. Fruktan
binder oss men Guds kärlek gör oss
fria. Och det är vad Gud vill att vi ska
tydliggöra genom vår lovsång!

Gabriella Mellergårdh

Kort om Bob Fitts:
• Bor på Hawaii tillsammans med sin fru Kathy och de två
yngsta barnen i familjen, Garratt och Mikella. Andi och
Ryan är vuxna och har flyttat hemifrån.
• Har varit lovsångsledare världen över i mer än 30 år och
samarbetat med Integrety Music på ett flertal inspelningar.
Den senaste ”I will bow to You” spelades in 2001 och talar
om Guds tidlösa kärlek och hur en generation undervisar en
annan generation om Guds godhet.
• Har under många år arbetat i Ungdom Med Uppgift och
etablerat en fem månader lång lovsångsledarkurs som
spridits världen över genom UMUs olika skolor (se
www.uofnkona.edu).

Bob Fitts,
mer än
30 års
erfarenhet
av lovsång

Inget är så smittsamt som hängiven till-
bedjan. Det säger Bob Fitts, lovsångs-
ledare med mer än 30 års erfarenhet.
– Att se passionen i en människa som lov-
sjunger Gud är som att tända en eld, den
sprider sig.

genuina hängivenhet och passion för
Jesus.

– Jag minns att jag satt och grät när jag
lyssnade på Annie Herring och jag sa
till Gud – vad är det med dessa män-
niskor som lockar mig så?

Sedan dess har lovsången växt sig stark
över hela världen. Förr kunde man
räkna de mer kända lovsångsledarna på
en hand.

– Nu ser man en hel generation av
tillbedjare som reses upp och säger
– mitt mål är att ära Gud. Så vi lever i
en mycket spännande tid!

Att musikindustrin också noterat detta
är ingen hemlighet. Kristna skivbolag
köps upp av profana jättar. Förr var det

9



Spoken for är MercyMe´s nya
efterlängtade album. De räknas som
ett av de mest populära lovsångs-
banden idag. Debutskivan sålde 500
000 ex så förväntningarna är höga på
denna uppföljare. Skivan innehåller
en rad nya lovsånger i bästa band stil.

MercyMe tog den amerikanska
publiken med storm med hitsingeln
I can only imagine som t.o.m Amy
Grant spelat in på sin senaste skiva
Legacy. Hon berättade för bandet att
hon blev helt tagen av sången och att
det var länge sedan en sång fått
betyda så mycket för henne.

Bandets frontman och sångare Bart
Millard förklarar bandets uppgift:
Jag ber Gud att han ska använda oss
som psalmister. Tänk om någon av
våra sånger kunde överleva bandet,
det vore stort! Jag ber att när folk ser
oss fem grabbar ska de se Guds
handlande. Vi vill leda människor i

Amerikas svar på
Delirious?

brukar jag ge tipset att skriva klart
sången, hur dålig man än tycker att den
är - då brukar trenden vändas och när
man vågar använda den offentligt så
brukar det visa sig att Gud inte alls
tyckte att låten var så dålig...

Jag tror att vi kan tillföra en klarhet i
den mångfald som faktiskt börja växa
fram i ”dagens lovsångs-Sverige”. Våra
lovsånger är inte rädda för att antingen
vara riktigt jublande eller helt förkros-
sade över vår egen synd. Under inspel-
ningarna har perspektivet djupnat på att
tillbedjan också är bävan inför den Gud
som skapat himmel och jord och att
varje knä kommer att böjas inför
honom. Gud går inte genomgående att
likna vid Teddybjörnen Fredriksson.
Den insikten har också väckt ett tyngre
sound på vissa låtar.

Ni samarbetar med producenten
Björn Klingvall som också
producerade Charisma Musics
skiva Tro. Behövs det verkligen
producenter för att spela in
lovsång?
Producentens uppgift är att ta fram det
bästa ur varje lovsångare och att se till
att man håller sig till temat för skivan.
Björn och jag har slipat på låtarna för att
få dem ännu bättre. Det handlar ofta om
att avgränsa låten så att den inte handlar
om ”allting”. Jag tror inte en låt är så
”helig” när den föds så att den inte
klarar en mänsklig bearbetning. Det är
lite som att skriva böcker eller göra film
- ”kill your darlings” för att gynna
helheten.

Kan du berätta lite kort om KLOT
Visionen bakom KLOT - Kom låt oss
tillbe - föddes för två år sedan. Vår
vision är att utrusta lovsångare för att
fördjupa tillbedjan av Jesus. Genom
KLOT förser vi olika sammanhang med
mentorer som ger lovsångsteamen den
träning de behöver. Det kan handla om
andlig, social och musikalisk träning.
Läs gärna mer på vår hemsida
www.klot.just.nu
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tillbedjan. Detta handlar inte om
oss. Jag tar varje tillfälle som ges att
kliva bort ifrån mikrofonen och
istället lyssna till Kristi kropp som
lovsjunger. Jag lyssnar mycket hellre
på det än min egen röst. Vi hoppas
att vi fortsätter att lovsjunga Gud
även när ”lovsångstrenden” lagt sig.
Men detta är förhoppningsvis ingen
trend. Att tillbe Gud är vad vi är
skapade för.”



Tillbedjan är grundläggande för vår 
vandring med Kristus, individuellt och gemensamt

Notiser & nyheter
Jubla i Herren 2

Alla sånger som kommit ut i Davids Hjärta abonnemanget
fram till paket nummer 14 finns som bekant samlade i
den omtyckta notboken ”Jubla i Herren”.

I maj månad kommer del 2. Alla sångerna från paket 15
och fram till nu kommer att ingå i den. En mycket
efterlängtad uppföljare som efterfrågats av många.

30 lovsångsklassiker på samma skiva!
”Ropa till Gud – 30 lovsångsklassiker” innehåller de
trettio mest använda lovsångerna under de senaste 20
åren. En bred samling med originalinspelningar på
svenska som speglar lovsångens framväxt och utveckling i
Sverige.

Här kan de flesta förhoppningsvis hitta sin nuvarande
favorit och även äldre sånger som påverkat och betytt
något!

Ny skiva med Erik Tilling i april
Gitarristen Erik Tilling som hösten 2001 kom med sin
lovordade debutskiva ”Göm mig i dina vingar” håller just
nu på att slutföra sin andra produktion; ”I skuggan av din
nåd”. Den går i samma stil som den första: Keltiskt
doftande lovsånger där innerligheten är påtaglig och där
temat är att Gud alltid går vid vår sida oavsett livets
omständigheter. Som tidigare får gitarren stort utrymme i
form av melodier och slingor. Skivan innehåller 11
sånger, varav sex egna – inklusive en instrumental, tre
psalmer i nytt arrangemang och två stycken
översättningar av Fernando Ortegas sånger. Erik sjunger
inte själv på skivorna utan tar hjälp av sångare i
bekantskapskretsen. För dom som tycker att det är
märkligt svarar Erik att ”det är Gud som står i centrum,
inte jag... vi gör detta tillsammans och hoppas att
sångerna ska få bli till tröst, uppmuntran och glädje.”
Skivan släpps 25 april 2003.
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kungadöme åt vår Gud, till präster åt
honom. Och de skall vara kungar på
jorden. (Upp 5:8-10)

Det är inte tillräckligt att bara få in lite
religion i ditt liv. När vi upptas av be-
undran och tillbedjan av Skaparen, blir
vi män och kvinnor som Gud vill anför-
tro sitt Rike åt. Gud friköper åt sig
människor till att bli ett rike vars
regerande kommer att bli känt på jorden.
Han rör, stimulerar,
märker, vidrör, väl-
signar, helar och
kallar ett folk till
sig själv och Han
formar och för-
bereder dem att bli ett folk som skall till-
be och regera.

I Upp 7:9 står det,

Sedan såg jag, och se: en stor skara som
ingen kunde räkna, av alla folk och stam-
mar och länder och språk. De stod inför
tronen och Lammet klädda i vita kläder
med palmkvistar i sina händer. Och de
ropade med hög röst: ”Frälsningen finns hos
vår Gud, som sitter på tronen, och hos
Lammet.”
Vilken bild! Tänk dig miljontals
människor som ropar allt vad de kan i
tillbedjan till Gud. Texten fortsätter,

 ”Alla änglarna stod kring tronen och
kring de äldste och de fyra varelserna. Och

de föll ner på sina ansikten inför tronen och
tillbad Gud och sade: Amen. Lovsången och
härligheten, visheten och tacksägelsen, äran
och makten och kraften tillhör vår Gud i
evigheters evighet.”
Igen faller de på sina ansikten. Det är
den enda naturliga reaktionen på  ett
möte med Gud. När de tillber måste de
uppenbarligen uttrycka det med både
kroppen och rösten.

Förstår du? De är upprymda i himlen
för att de står inför Gud, och talar till
Honom och om Honom i lovsång och
tillbedjan.

Att be det som ligger på Guds
hjärta
Den sista bilden har att göra med vår
förståelse av Guds rike i himlen som
kommer att komma ner för att ta herra-
välde på jorden. Upp 11:15 säger,
Den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då
hördes starka röster i himlen som sade:
”Herraväldet över världen tillhör nu vår
Herre och Hans Smorde, och Han skall
vara kung i evigheters evighet.”
Jesus visste naturligtvis om det här när

han uppmanade oss att be att Faderns
vilja skulle ske på jorden så som i
himlen. När du ber på det viset ber du i
linje med Guds hjärta. Det här är i
centrum av hans vilja och Jesu profetiska
ord. Det här är vad han gör i världen
idag, och vi är en del av det.

Tillbedjan är grundläggande för vår
vandring med Kristus, individuellt och
gemensamt. Det förvandlar inte bara

våra perspektiv på vem
Gud är och vilka vi är,
men det förbereder oss
också på att vara det
kungadöme av troende
som skall regera

tillsammans med vår Gud. Inget av detta
förverkligas förutan den genomgripande
känsla av vördnad och förundran som
intim tillbedjan av Fadern och Sonen
föder.

När vi går in i det nya seklet måste till-
bedjan vara drivkraften bakom allt vi
hoppas åstadkomma i Guds rike.

Artikel ur ”All about Worship” © Vineyard Music
Publishing 1998
Översättning: Tobias Eriksson
Used by permission

Började på sid 7
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✄

Heart&Soul
Kate Simmonds

Kate Simmonds och hennes man Miles har sin
församlingsbas i Church of Christ the King i
Brighton, England, där de är verksamma som
lovsångsledare tillsammans. Denna skiva är en
blandning av ”lyssna-låtar” och gemensamma
lovsånger, med huvudvikt på det första.

Stilen är R’n´B-ljudande med pop- och
gospelinslag. Mycket exklusiv produktion och
fina arrangemang gör att man känner att detta
har inte slarvats ihop. Dock kan de maffiga
bakgrunderna ibland ta över sången, bl.a för
att den är lite lågt mixad. Flera låtar är riktigt
fina, och man lyssnar verkligen till. When I was
lost (there is a new song) beskriver hur
överväldigad man blir av att möta kärleken och
nåden från Gud, och jag blir verkligen berörd av
”den nya sången”. Home into Your arms och
Heart & Soul, är också låtar som får mig att
stanna till och vilja lyssna en gång till. I
konvolutet, som förresten är mycket smakfullt,
inleds varje sång med bibelord där sången har
sin grund. Det ger ett djup och substans.
Överlag så andas texterna tacksamhet och

Thomas recenserar
Thomas Hellsten är musiker, låtskrivare, lovsångsledare och pastor från Göte-
borg. Han är mannen bakom den mycket uppskattade skivan ”Mitt Ibland Oss”
som kom i november förra året. Vi har bett Thomas lyssna igenom två nya
lovsångsskivor: Heart and Soul med engelskan Kate Simmomds och Israel
Houghtons nya souldoftande skiva Real.

glädje över att få vara nära Gud.

Ett minus är det lite ojämna låtmaterialet och
ibland lite väl syntiga bakgrunder (smaksak).
Som helhet är detta en CD som tåls att lyssna
mycket på. Missa inte pianoversionen på
”Adoration” och blåsversionen på ”Home into
Your arms” som döljer sig efter sista spåret.

Real
Israel & New Breed

Blås,stråk, bra kör och levande kompmusiker
bidrar till mycket sväng på denna CD. Stuffig
gospel som producerats mycket bra av Tommy
Simms. Han spelar också bas på CD'n, vilket
inte går mig förbi i mixen, men det är inget
negativt, tvärtom, roligt spel. Soundet påminner
lite om Andrae Crouch i modern tappning .

Här har man lyckats med kombinationen gospel
och modern ljudbild utan att det för den skull
låter kallt och stelt. I och för sig kan det ibland
gå inflation i insatserna vad det gäller
lekfullhet och sångweil, men det håller ändå
bra hela vägen. Lovsjungande och proklame-
rande texter som Israel Houghton lägger ner

mycket själ och hjärta i. Roliga övergångar

mellan låtarna med ljudatmosfärer och prat.
De fyra sista låtarna är ihopfogade till en
väldigt fin svit. I stilen så känns skivan fräsch
och välarrangerad med mycket värme.

FLER RECENSIONER

MICHAEL W SMITH

Worship Again

Det finns en risk att artistdrivna lovsångskivor
lyfter fram artisten på bekostnad av lovsången.
Men det är en risk värd att ta, speciellt när det
gäller seriösa artister som Michael W Smith.

Jag såg honom live i USA förra året och blev
mycket djupt berörd av den lovsångskväll som
han var värd för. Det fanns en äkthet i
lovsången som tystade i alla fall min kritik.
Hans förra skiva ”Worship” blev en formidabel
succé.   Det är en skiva som fört tusentals
människor närmare Gud  och som sålt i  över
500 000 ex.  Den äkta känslan, sångurvalet och
den utmärkta produktionen är några förkla-
ringar till den välförtjänta framgången. Även
uppföljaren Worship Again är inspelad live inför
en stor publik och det märks att Michael är en
passionerad lovsångare med en gåva att dra
människor in i tillbedjan. Sångerna är kanske
inte lika kända som på förra skivan men det
bidrar till att skivan inte upplevs som en
lättköpt uppföljare på en kommersiell framgång
utan den vinner respekt på egna meriter. Bland
höjdpunkter märks den pampiga inledningen
med klassikern Step by step och nyskrivna
Forever we will sing samt ett känsligt parti med
The Wonderful Cross, Ancient Words och Lord
have mercy. Bonus också till extra-CD:n som är
fullmatad med extra material i form av bl.a. en
”bakom scenen-video”.                                   LP

GLIPMPSES OF GLORY

Soul Survivor Live 2002

Tim Hughes,

David Gate mfl

Survivor

Sommarens stora, årliga Soul Survivor festival i
England som samlar tusen och åter tusentals
människor varje år. En riktig liveplatta med Tim
Hughes, Matt Redman, David Gate, Martyn
Layzell och Phatfish. Skivan innehåller också en
CD-rom del med livebilder från festivalen och
Tim Hughes´ ” Beautiful One”. En härlig mix av
energi, innerlighet och livefeeling som förmed-
las ända in i mitt vardagsrum. Kalas för oss
nordbor att få del av festivalen på detta sätt
som inte har möjlighet att närvara på plats    ET



Antal Best.nr Artist/Titel Ord.Ca-pris Davids Hjärta-pris

NYHETER

__________ex (DAVCD19) Clas Vårdstedt/Du är min tillflykt (189,00) 149,00
__________ex (23362) iworship (189,00) 149,00
__________ex (SURCD082) Glimpses of Glory/Soul Survivor Live 2002 (189,00) 149,00
__________ex (KMCD2417) Kate Simmonds/Heart & Soul (189,00) 149,00
__________ex (KMCD2446) Global Gathering (189,00) 149,00
__________ex (KMCD2441) The Songs of Matt Redman (199,00) 159,00
__________ex (621827) MercyMe/Spoken for (189,00) 149,00
__________ex (22932) Israel and New Breed (189,00) 149,00
__________ex (KMCD2418) Cliff Richard/Rockspell (189,00) 149,00
__________ex (22482) Eoghan Heaslip/Mercy (189,00) 149,00
__________ex (621827) MercyMe/Spoken for (189,00) 149,00
__________ex (DAVCD21) Erik Tilling/I skuggan av din nåd (189,00) 149,00
__________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
__________ex (17682) Songs 4 worship 3 – Be Glorified (199,00) 159,00
__________ex (17692) Songs 4 worship 4 – Give you my Heart (199,00) 159,00
__________ex (17712) Songs 4 worship 5 – Amazing Love (199,00) 159,00
__________ex (17702) Songs 4 worship 6 – Great is The Lord (199,00) 159,00

MATT REDMAN

__________ex (9197140902) Matt Redman/Tillbedjaren som vägrar ge upp (129,00) 99,00
__________ex (DAVCD14) Matt Redman/ Where Angels Fear To Tread (189,00) 149,00
__________ex (VIVAD205) Matt Redman/ The Fathers song (189,00) 149,00
__________ex (SURCD008) Matt Redman/Intimacy (189,00) 149,00
__________ex (SURCD00)1 Matt Redman/The frienship (189,00) 149,00
__________ex (SURCD040) Matt Redman/Passion for (189,00) 149,00

SVENSKT

__________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
__________ex (DAVCD11) Nära Faderns hjärta 4 (159,00) 127,00
__________ex (DAVCD10) Bengt Johansson/ Vind över vatten (69,00) 55,00
__________ex (DAVCD09) Erik Tilling/ Göm mig i dina vingar (189,00) 149,00
__________ex (DAVCD07) Elsa Rydin/ Tid att tillbe (159,00) 127,00
__________ex (DAVCD06) Mattias Martinson/ Hela universum (159,00) 127,00
__________ex (DAVCD04) Koinonia (159,00) 127,00
__________ex (DAVCD161) Jag vill sjunga om dig för evigt (69,00) 55,00
__________ex (DAVCD198) TMU/Nära dig Gud (109,00) 87,00
__________ex (VIVAD202) Ur ditt hjärtas djup (109,00) 87,00
__________ex (VIVAD163) Manna/ Led oss vidare (69,00) 55,00
__________ex (VIVAD166) Bengt Johansson/ Platsen för mig (159,00) 127,00
__________ex (DAVCD182) Sätt våra hjärtan i brand (109,00) 87,00
__________ex (ELD01) Så som eld (139,00) 111,00

SAMLINGSSKIVORNA UR DAVIDS HJÄRTA SERIEN

__________ex (DAVCD162) Första samlingen (69,00) 55,00
__________ex (VIVAD176) Andra samlingen (69,00) 55,00
__________ex (DAVCD203) Tredje samlingen (69,00) 55,00
__________ex (DAVCD13) Fjärde samlingen (69,00) 55,00

Beställ lovsång till specialpris
DU SOM ABONNERAR PÅ DAVIDS HJÄRTA HAR                          RABATT PÅ ALLA CD-SKIVOR20%

✄



NOTER

__________ex (VIVAN510) Lovsånger från Davids Hjärta 4 (99,00) 79,00
__________ex (85476978) Survivor Songbook (210,00) 169,00
__________ex (84291112) Survivor Songbook update (179,00) 143,00
__________ex (DAVNOT02) Jubla i Herren (169,00) 135,00

FRIZON

__________ex (DAVCD08) Live från Frizon 2001 (159,00) 127,00
__________ex (VIVAD189) Live från Frizon 1999 (109,00) 87,00

ÖVRIGT UTLÄNDSKT

__________ex (WTD0282) I could sing of your love forever (199,00) 159,00
__________ex (ELED00630) Kato/songs to help you survive (189,00) 149,00
__________ex (22012) Brian Doerksen/You Shine (189,00) 149,00
__________ex (ICCD68330) Simon Goodall/Closer (189,00) 149,00
__________ex (KMCD2210) Songs of Taizé (dubel-CD!) (189,00) 149,00
__________ex (5043052) Mary Mary/ Incredible (189,00) 149,00
__________ex (5082432) Michelle Williams/ Heart to yours (189,00) 149,00
__________ex (KMCD2329) New IrishHymns/ Bren-Hogg-Beck (189,00) 149,00
__________ex (SURCD071) Heat/Is it any wonder (189,00) 149,00
__________ex (SURCD053) Tim Hughes/Here I am to worship (189,00) 149,00
__________ex (WTD20372) Cathedral of sound (189,00) 149,00
__________ex (WDT20373) New Song Cafe (189,00) 149,00
__________ex (8203142) I could sing of your love forever 2 (199,00) 159,00

Beställning: Fyll i och skicka eller faxa din beställning till:

David Media Distribution, Fagerslättsvägen 16, 561 35

Huskvarna, Tel. 036-131790 , Fax. 036-13 27 50 Porto &

priser: Frakt tillkommer med 25:- oavsett vikt.

Alla priser inklusive moms.

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Beställning / faktura till:

Namn:________________________________________

Adress:________________________________________

Postadress:____________________________________

✄

Klipp ur sidan, vik ihop den och skicka den till

David Media Distribution

Fagerslättsvägen 16

561 35 Huskvarna

plats för porto



Finns i Din bokhandel eller direkt från David Media. Tel: 036- 13 17 90,  Fax 036-13 27 50 Epost: info@davidmedia.se

✄

The Songs of Matt Redman
Hans  25 mest omtyckta sånger, inspelade på nytt
med goda sångare och musiker för att verkligen visa
att sångerna står för sig själva. Innehåller också en
CD-rom med ackordblad, noter och overhead.
Vacker långsmal förpackning i begränsad upplaga.

Tillbedjaren som vägrar ge upp
Matt Redmans uppskattade bok nu på svenska!
"Ett måste för alla församlingsmusiker och lovsångare!"

Bengt Johansson

"Det är länge sedan en bok fått betyda så mycket för
mig som denna."

Martin Börjesson ur recension i Nya Dagen



Upplev
ny musik

Israel and New Breed
Real

Clas Vårdstedt
Du är min tillflykt

 Kate Simmonds
Heart & Soul

Erik Tilling
I skuggan av din nåd
OBS! Släpps 25 april!

Global Gathering
Songs for the Stadiums

of the World

Worship togheter
New Song Cafe

Eoghan Heaslip
Mercy

Finns i Din bokhandel eller direkt från David Media. Tel: 036- 13 17 90,  Fax 036-13 27 50 Epost: info@davidmedia.se

Soul Survivor Live 2002
Glimpses of Glory

iworsh!p
A Total Worship

Experience

MercyMe
Spoken for




