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I en inbjudande och befriande inspel-
ning från Klara Kyrka blandas gamla 
favoriter som ”Vi har härlig seger” och 
”Mer kärlek, mer kraft” med nya som 
”Du är Befriaren” och ”Bara Du är 
Gud” men också psalmer som ”Saliga 
visshet” och ”Helig Helig Helig”!

KLARA KYRKA 
Det finns ingen Gud så stor som Du

PeteR BeRGStRAND
en liten stund, en evighet

BORDet ÄR DUKAt 
KOM OCH  tILLBe

tolv sånger från Live från Onsdagsmäs-
san i Söderhöjdskyrkan / Stockholm  
Av och med Peter Bergstrand, mannen 
bakom sånger som Värdig är Du och 
Kom Du helige
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Glada stunder – Lova Gud! Svåra stunder 
– sök Gud! Lugna stunder – tillbe Gud! 
Smärtsamma stunder – förtrösta på Gud! 
Alla stunder – tacka Gud!

Jag önskar att jag formulerat dessa vis-
domsord men de kommer från Rick Warren. 
De sammanfattar allt jag önskar vara. Tan-
karna går till Matt Redmans bok Tillbedjaren 
som vägrar ge upp. Att vända sitt liv till Gud 
vad som än händer i livet.  

Vem älskar inte glada stunder då lovsången 
porlar över läpparna och man är redo att om-
famna hela världen. Men så ramlar vardagens 
svårigheter över mig, lovsången tystnar och 
tron blir mest ett obegripligt mysterium. 
Psaltarens klagan, Jobs litania och Predika-
rens uttråkade konstateranden känns plöts-
ligt som Bibelns ärligaste delar. Men även i 
dessa stunder vill Gud vara den vi vänder oss 
till. Det är då vi gör väl att söka Gud utifrån 
löftet att Han låter sig finnas. 

Gud tvingas lyssna till min röst dag och 
natt – jag suckar, ropar, gnyr, klagar, ber 
och bönar oavbrutet. Oftast har jag inte tid 
att lyssna på om Han svarar eller inte. Finns 
alltid nya böner som skall bes, nya suckar som 
skall dras men när jag någon enstaka gång 
är helt ensam och inte fyller tystnaden med 
musik, TV, radio eller andra stimuli så blir 
tystnaden en mötesplats. Och mitt gensvar 

är alltid detsamma när jag anar Hans närvaro 
– en oemotståndlig längtan att falla ner och 
tillbe Honom för att Han är den Han är.

Ingen levande varelse är förskonad livets 
smärta. Men när det sker undrar vi hur Gud 
kan tillåta att det händer oss eller människor 
i vår närhet som vi älskar och bryr oss om. 
Alltför ofta vänder vi Gud ryggen – varför 
bry sig om en Gud som inte beskyddar oss 
bättre. Förtröstan är ett av de vackraste ord 
jag vet, kanske för att det antyder ett totalt 
beroende till något utanför oss själva. Att 
förtrösta är att, mot all mänsklig logik, luta 
sig mot Gud med hela sin tyngd. Att oav-
sett vad som händer överlåta sig till Guds 
omsorg. Och tacka! Kanske är det tillvarons 
djupaste mening att i livets alla stunder tacka 
Gud. Någon har skrivit att ateistens svåraste 
ögonblick är när han känner sig tacksam, 
men inte har någon att tacka.

I utedasset i sommarstugan har min mor 
satt upp en dikt som välsignat oss och upp-
muntrat oss genom livet, en av tonårsdöttrar-
na kan den tom utantill, den börjar så här:

Det finns en gammal biblisk välkänd lag
Att man ska tacka Gud för varje dag
Det har Rick Warren upptäckt – nu är 

det din och min tur!
Text: Lars Petersson

i livets alla stunder 
– tacka Gud!
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Nya översättningar 
från Clas Vårdstedt
Clas Vårdstedt gillar att översätta sånger. 

Nya Davids hjärta-skivan Herre led oss inne-

håller mestadels engelskt material som han 

gett en svensk språkdräkt.

– Det är rätt och slätt en skiva som ska hjälpa 

människor att tillbe, säger han.

Garaget vid den blågrå villan i Linköping har 
blivit lite längre. Lagom till skivinspelning-
ens början för ett halvår sedan blev studio-
utbyggnaden klar. Här har Clas Vårdstedt 
bland annat spelat in sång och gjort diverse 
andra pålägg. Innan hade han sin studio inne 
i själva huset.

– Det blev ohållbart att Anna och barnen 
fick åka härifrån när jag var tvungen att spela 
in något. På måndagarna äter vi frukost här 
och när barnen åkt till dagis låser jag huset 
och går ut och jobbar. Jag märker att jag 
blir så mycket mer effektiv nu. Det sitter i 
huvudet det där att man går till jobbet, säger 
han vid köksbordet med en kaffekopp från 
Nashville framför sig.

Men skivans pusselbitar har lagts på 
många olika ställen. Grunderna till låtarna 

är inspelade på Musikhögskolan i Örebro. 
Kören Vox Deo, som Clas fru Anna leder, 
spelades in i hemförsamlingen Ryttargårds-
kyrkan, stråkarna lades i en annan kyrka i 
Linköping och Erik Tilling adderade gitarr 
i Stockholm.

– Det gick mejlvägen. Man behöver inte 
ses längre. Det är ju synd i och för sig, men 
man sparar tid och pengar på att jobba så, 
säger Clas om Erik Tillings insatser.

nytt band

En mängd människor har varit involverade i 
skivprojektet och när det blir releasekonsert i 
Clas hemförsamling Ryttargårdskyrkan den 
8 mars har han hela 13 personer med sig på 
scen. Per Alexandersson, som spelar akustisk 
gitarr på skivan, har spelat länge med Clas. 
Annars är grundkompet, med Fredrik Lind-
holm på trummor samt Christian och Erik 
Mjörnell på bas och gitarr, helt nytt.

– Jag bytte musiker nästan helt och hållet 
till den här inspelningen. Det var jättekul att 
få jobba med dem.
Själv är Clas sångare och pianist i första 
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hand, men halkar även in en del på bas i 
lovsångsteamen i Ryttargårdskyrkan. Där 
leder han lovsång ungefär var sjätte vecka 
och ledaransvaret går runt inom teamet så 
att flera får tränas i det. När han inte jobbar 
med att producera musik och ljudböcker i 
studion arbetar han som ”ungdomscoach” 
på en högstadieskola. Det innebär bland an-
nat samtal med elever som har psykosociala 
svårigheter. Dessutom är han trummis i lä-
rarbandet som försöker uppträda för eleverna 
varannan månad.

– Det är så roligt, både för vår egen skull 
och för att vi märker att ungdomarna har 
väldigt kul. Rektorn är med och spelar bas, 
jag spelar trummor och det är elgitarrer 
med. Vi angriper favoritlåtarna som de har 
i sina mp3-spelare och gör om dem totalt i 
ren trots.
Protesterar de då?
– Nej, då. De tycker att det är kul och jag 
märker att man får en väldigt bra relation 
till dem om man kan bjuda lite på sig själv 
också. Kicken går på 1, 2, 3 och 4 hela 

tiden. Det är inget fjant utan punk, säger 
Clas och skrattar.

”Som glasskärvor”

Tio av skivans tolv låtar är översättningar 
av material skrivet av bland annat Paul Ba-
loche, Chris Tomlin, Brenton Brown och 
Vicky Beeching.

– Det är människor som har betytt otro-
ligt mycket för mig genom åren.

Titelspåret Herre led oss är den ena av 
skivans två egenskrivna sånger. Den bottnar 
i en profetisk hälsning som uttalades i Ryt-
targårdskyrkan.

– Den handlade om vår mänskliga natur 
och vårt sätt att visa vilka vi är, eller rättare 
sagt inte visa vilka vi är. Många av oss är som 
glasskärvor som kanske känner sig ligga vid 
en dikeskant, krossade eller i alla fall inte 
hela. Men om man låter Guds ljus lysa på en, 
om solen får skina på en liten glaskärva kan 
även den skapa värme och en brand.

Han levde med bilden i några dagar och 
så kom sången till.
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– Vi kan inte gå fram i egen kraft utan är 
så totalt beroende av Gud och av att vara 
ledda av Honom.

Clas nynnar lite på sticket i sången: ”Vi 
kommer inför Dig som en familj, som lem-
mar i Din kropp. Från olika länder stammar 
och språk, vi bär på samma hopp.” Ryttar-
gårdskyrkan har en gren som firar gudstjänst 
på arabiska, ibland på egen hand och ibland 
som en del av ”den vanliga gudstjänsten”, 
fast då med översättning.

– Trots att vi kommer tillsammans från 
olika sammanhang, länder, stammar och 
språk bär vi på samma hopp, längtan och 
tro. Så Herre led oss är skriven för försam-
lingen, men jag tror att den även kan an-
vändas hos andra, det är ju en längtan med 
hela skivan.

Översättandet ledde ut ur torkan

För några år sedan kom Clas in i en period 
av torka när det gäller låtskrivandet. Det 
gick så långt att han tänkte sluta med musik 
helt och hållet. Han gav Gud en vecka att 
övertyga honom om motsatsen. Efter en 
mängd uppmuntrande vykort och telefon-
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samtal blev översättandet en väg tillbaka.
– Det blev så uppenbart för mig att jag 

ska hålla på med det här. Jag är viss om att 
jag har nådegåvan att sjunga och använda 
musiken och att jag ska göra det för Guds 
rike. Det handlar inte om mig. Jag behöver 
inte producera en massa egna låtar för min 
egen skull utan jag är en lovsångsledare 
som ska leda andra människor i lovsång 
och tillbedjan.
Vad är tillbedjan för dig?
– En medveten handling där fokus är att 
ära Gud. Skulle jag skriva ett eget uppslags-
verk skulle jag nog formulera mig så. Men 
tillbedjan är inte begränsad av musik eller 
någon konstform överhuvudtaget. Det är 
mycket bredare än så.

Han tittar ut på gatan genom köks-
fönstret.

– Jag vill att hela mitt liv ska vara en 
lovsång, men mitt uttryckssätt har ju pri-
märt blivit sången och musiken. Jag tycker 
om att spela innebandy, men där har jag 
svårt att applicera tillbedjan..., säger Clas 
Vårdstedt.
Text och foto: Per-Johan Thörn

 Ålder:  35 år
 Familj:  Gift med anna, barnen Melina (5 år) och agnes (2 år).
 Bor:  Linköping
 Församling:  ryttargårdskyrkan (evangeliska frikyrkan)
 Intressen:  innebandy, tennis och golf. – en del säger ju att   
  ”Musiken räddade mig från idrotten.”, men det kan   
  jag inte skriva under på.
 Läser:  barnböcker och all reklam i brevlådan...
 Förebilder:  Hans Jansson, bengt Johansson och anders blåberg.
 Dold talang:  Spelar trummor och sjunger samtidigt.
 Mest nöjd 
med på skivan:  Låt oss ära och prisa Gud
 Om du var 
 ett djur:  bondkatt. – Den är social till viss del, men drar sig   
  undan. Den är född fri och är det djur som är närmast  
  att ha evigt liv (med nio liv...).



Onsdagsmässorna 
blev skiva

Under de senaste åren har Söderhöjdskyrkan 

i Stockholm anordnat mässor en onsdag i 

månaden. Nyligen släpptes en skiva med 

sånger som spelats in under kvällarna, de 

flesta skrivna av Peter Bergstrand.
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ordning där vi börjar i andra änden, underi-
från och kommer till Gud för att uttrycka 
vår svaghet och vårt beroende av Honom: 
”Herre förbarma dig.” Man börjar lite mer 
lågmält och sedan går man in i glädjen, 
lovsången och tacksamheten efterhand. Jag 
tycker att det är en skön ordning.

Enkelheten viktig

I snitt deltar cirka 25 till 30 personer i den 
timslånga mässan. Arrangemangen är enkla 
och avskalade med sång, gitarr, piano och 
fiol i centrum.

– En bra sång behöver inte så mycket 
smink. Jag hoppas att det här känns ganska 
osminkat och rakt på.

Enkelhet, ärlighet och äkthet är sådant 
som Peter hoppas på när det gäller lov-
sången i Sverige i stort. Han har inget emot 
välproducerad och avancerad lovsång, men 
menar att det runt omkring inte får bli 
viktigare än den enkla kärleksförklaringen 
till Jesus.

– När jag växte upp sjöng vi enkla körer 
i mina föräldrars hemgrupp. Man satt med 
gitarr och spelade två, tre ackord. Det var 
väldigt äkta. Jag längtar efter en äkta lov-
sång, att det som är inuti kommer fram och 
att det inte blir så mycket yta.

Sånger som får vingar

Peter har tidigare skrivit välkända sånger 
som Kom Du helige och Värdig är Du. De 
kom till när han var aktiv i Team med upp-
drag (TMU) under början och mitten av 
1990-talet.

– Det är speciellt att skriva lovsånger. 
Man skriver dem i vetskapen om att de är 
för människor. Det här är sånger som jag 
inte äger, som får vingar och flyger iväg. 

Det snöar lätt utanför Söderhöjdskyrkan. 
På marken har ett tunt täcke lagt sig. Det 
är kallt och ruggigt. Kyrkans kafé har nyss 
öppnat och än så länge är jag ensam med 
personalen. Så kommer Peter Bergstrand 
in genom dörren och gör mig sällskap i 
soffan. Han berättar engagerat om tankarna 
kring Onsdagsmässan som man haft i kyrkan 
sedan 2004.

– Jag och Kjell Söderblom, som är pastor 
här, kände att vi ville ha en samling som var 
helt kravlös och hade en väldigt låg tröskel 
för människor utifrån. Jag tror att lovsång 
i en gudstjänst, ibland och i vissa samman-
hang, kan upplevas som ganska kravfylld av 
människor. En del kanske känner att man 
måste delta och vara på ett visst sätt om man 
kommer in i en frikyrka. Men ambitionen 
med det här var att folk bara skulle få sätta 
sig och lyssna och få möjlighet att ta emot 
Guds utsträckta hand genom brödet och 
vinet, säger Peter Bergstrand.

En röd tråd

Han har skrivit sångerna under de år som 
mässan har pågått. Efter en hårdgallring 
blev det till slut tolv sånger på skivan, va-
rav han har gjort elva. Den återstående har 
pianisten och medproducenten Andreas 
Hörberg skrivit.

Från början var det tänkt att skivan skulle 
ha en klassisk mässordning med ”kyrie”, 
”gloria”, ”sanctus” och så vidare, men det 
fick inte riktigt plats. Den röda tråden 
finns dock där utan att man har skrivit ut 
de olika delarna.

– I frikyrkan är det ofta så att man startar 
med ”Hej hopp”, med glädjen och ”Hylla 
Jesus”. Det är ju underbart, men samtidigt 
har jag känt att det finns något i mässans 

fortsätter på sidan10 
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De kanske kommer att låta olika på olika 
ställen, men de är till för det så det är bara 
roligt att de har spritt sig. Jag vet inte vad 
sådant beror på. Ibland är det väl mycket 
tillfälligheter, men ibland tror jag också att 
Gud vill använda och ”märka” vissa sånger 
på ett speciellt sätt, för en viss tid, ett visst 
sammanhang och så vidare.
Vad är det som driver dig att fortsätta med 
lovsång?
– Jag borde nästan ha gett upp, tänker jag 

ibland. Jag fick en kallelse när jag var 18 år 
och kände att Gud ville att jag skulle skriva 
sånger och visa på hans godhet och kärlek 
genom musik och sång. Det finns i mitt inre 
och den drivkraften kommer nog aldrig att 
försvinna. Även om det kommer perioder i 
framtiden då jag känner att jag inte orkar 
och måste ta ett break så tror jag att jag har 
blivit märkt av Gud för evigt, säger Peter 
Bergstrand.
Text och foto: Per-Johan Thörn

Vissa namn inger förtroende. Säg Nelson 
Mandela, Moder Teresa och Desmond 
Tutu och alla nickar gillande. Bland de som 
känner församlingen så nämns Klara kyrka 
i Stockholm med samma respekt. Klara har 

blivit själva sinnebilden för en ”levande” 
församling där gudstjänst och diakoni, bön 
och en hjälpande hand fungerar sida vid 
sida. Och under de djupa valven stiger allt 
som oftast lovsången till den Evige! 

HÄrLiG LOVSÅNG frÅN 
KLara KYrKa!

fortsättning från sidan 9



11

Nyfikna på hur lovsången fungerar i 
denna spännande församling ställde vi 
några frågor till Mats Nyholm som är präst 
i Klara och lovsångsledare på skivan Det 
Finns Ingen Gud Så Stor Som Du som kom 
i slutet 2007.
Varför satsar Klara på en lovsångsskiva?
Klara har sjungit lovsång i många år utifrån 
vår tacksamhet till Herren, för den Han är, 
för allt Han gjort och för det som han gör 
mitt ibland oss i Stockholm city.
Hur tänker ni runt lovsång – nya sånger och 
nya uttryckssätt i kontrast till kyrkans arv och 
psalmskatten?
Att det finns en så stor rikedom i olika sång-
skatter vilka går att använda i många varv, 
gärna med nya arrangemang som speglar 
det lokala sammanhanget. Genom kyrkans 
arv ser vi att vi står i en tradition som inte 
kom med elgitarren utan genom Anden.
Vad kan du säga om valet av sånger på skivan?
De första 3 är några riktiga klassiker i Klara, 
dessa har sjungits om och om igen och nu 

är det så roligt att tillbe till dem genom 
skivan. De gamla väckelselåtarna är nog 
inte lika mycket klassiker utanför Klara så 
kanske är det nygamla låtar för vissa?! Våra 
två psalmer visar något av psalmbokens goda 
kvalité och de nyare sångerna hoppas vi skall 
bli använda runt om i landet, då brukar de 
bli värdefulla…
Hur fungerar lovsången i en församling som 
Klara som är öppen för alla och som lägger så 
stor vikt på att betjäna de svaga och fattiga?
Jag tror att förvandlade liv i sig är en tillbed-
jan och betjänandet ger lovsången substans 
och vice versa. Likt Mike P. undervisade 
under Lovsång 07 – vi behöver länka sam-
man lovsången med övriga väsentligheter i 
församlingen så att de bildar en helhet och 
befruktar varandra!
Klara stod som värd för konferensen Lovsång 
07. Hur upplevdes det av församlingen?

En sådan stor glädje och så många posi-
tiva röster som nästan blir besvikna om lov-
sång 08 eller 09 inte kommer tillbaka…
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I Johannes 4 möter Jesus en kvinna som 
har frågor om tillbedjan. Hennes frågor 
har stora likheter med våra, och de svar som 
Jesus ger är naturligtvis högintressanta för 
oss. Så här lyder texten:

”Herre, jag märker att du är en profet. 
Våra fäder har tillbett på detta berg, och ni 
säger att den plats där man ska tillbe finns 
i Jerusalem.”

Jesus svarade: ”Tro mig kvinna, den tid 
kommer då det varken är på det här berget 
eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern. 
...den tid kommer, ja, den är redan här, när 
alla sanna tillbedjare ska tillbe Gud i ande 
och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fa-
dern ha. Gud är ande, och de som tillber 
Honom måste tillbe i ande och sanning.” 
(Joh 4:19-21, 23f)

När hade du själv ett samtal med en icke 
kristen om tillbedjan sist? Tillbedjan är nå-
got som angår alla människor. Gud har ju 
skapat alla människor med samma syfte: att 
tillbe Honom. Tillbedjan är det som striden 
gäller, striden mellan Gud och djävulen. 
Djävulen gör vad som helst för att stjäla till-

bedjan från Gud. Kvinnan som Jesus möter 
har, strax under ytan, frågor om tillbedjan. 
Jag tror att de människor som du och jag 
möter i vardagen har det på samma sätt, 
även om man förmodligen formulerar det 
annorlunda. I våra församlingar (åtminstone 
dem jag har erfarenhet av) rör sig samtalet 
eller debatten ofta i samma område. Det 
visar sig nämligen att kvinnans frågor rör 
sig omkring vad hon ska göra och var, yttre 
saker. Det är här det blir häpnadsväckande. 
Jesus svarar inte på frågan. Genom evang-
elierna ser vi det hända ganska ofta; Han är 
istället intresserad av att svara på en mycket 
viktigare fråga. Här är den viktigare frågan: 
”Hur skall man vara som tillbedjare?” Jesus 
lämnar formfrågorna som så ofta orsakar 
konflikter, konflikter som uppstår därför att 
människor vill få det som de själva vill – på 
sina villkor. Istället undervisar Han om vad 
Gud vill – Guds villkor. Sanna tillbedjare är 
de som tillber i ande och sanning. Anled-
ningen är att Gud är ande. Vi måste vara 
på Guds våglängd, vår relation med Gud 
måste vara rätt. Annars kan vi inte tillbe 

Tillbedjan – på vems villkor?
Det finns gott om starka åsikter kring lovsång och tillbedjan. Skilda meningar gör att det 

uppstår konflikter, ibland till den grad att församlingar splittras. Vems och vilka är villkoren 

för hur tillbedjan ska vara? Följ med till några häpnadsväckande, utmanande och samtidigt 

märkligt befriande slutsatser.
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Honom. Guds kallelse till oss står att läsa i 
Matt 5:48: Var alltså fullkomliga, såsom er 
Fader i himlen är fullkomlig. Ingen av oss 
klarar i egen kraft av att leva upp till Guds 
villkor. Det är bara genom Jesus Kristus 
som det är möjligt. Tack Gud att du har 
gjort det möjligt!

Sanna tillbedjare tillber i ande, och i 
Andens kraft. I Ps 40:4 vittnar David: Han 
lade i min mun en ny sång, en lovsång till 
vår Gud. I Tredje Mosebok berättas om två 
bröder, söner till Aron, som bar fram främ-
mande eld, annan eld än den Han hade gett 
dem befallning om (3 Mos 10:1b). Denna 
eld var en eld som Gud inte hade tänt. Gud 
förgjorde dessa båda bröder. Det säger nå-
got om hur allvarligt Gud ser på tillbedjan 
Vi kan inte komma till Gud med vad som 
helst. Han förväntar sig att vi ger det som 
är fullkomligt. Men Jakob undervisar: varje 
fullkomlig gåva ... kommer ner från ljusens 
Fader. (Jak 1:17) Vi kan alltså bara tillbe med 
det vi har fått av Gud. Tack Gud att du ger 
oss Din nya sång!

Sanna tillbedjare tillber i sanning. Det 

innebär att tillbedjan inte är avgränsad till 
en viss tid eller en viss plats; hjärtats till-
bedjan kan pågå hela tiden. Sann tillbedjan 
kommer från ett hjärta där Guds ljus får 
tränga in överallt, också till det svaga, det 
sjuka, det förfelade. Vi behöver inte putsa 
upp oss för att komma till Gud. Har du nå-
gon gång försökt föreställa dig hur det kan 
ha luktat i de fina salongerna på 1700-talet? 
Man trodde att det var hälsovådligt att bada, 
så man tvättade ansikte och händer. Men 
man ville också lukta gott, så man tog mas-
sor av parfym. Tur att de hade dragiga hus! 
Våra ansträngningar kan inte göra vårt offer 
mer välluktande för Gud. Det spär snarare 
på stanken från vår orenhet. Det vi behöver 
göra är att låta Gud rena oss. Tillbedjan i 
sanning förutsätter ett liv i omvändelse. 
Tack Gud för rening i Jesu blod!

Det är detta som är utmaningen. Tillbed-
jan fordrar något av oss som vi i oss själva 
varken vill eller kan ge. Vår gamla natur 
gör motstånd med näbbar och klor mot att 
lämna över kontrollen så fullständigt till 
Gud. Vi vill inte se vår egen brist, än mindre 

fortsätter på sidan 14
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visa upp den för Gud. Vi vill – kanske särskilt 
i västerlandet – göra vår egen grej, absolut 
inte underordna oss. I oss själva kan vi inte 
ge Gud det som är fullkomligt. 

En del av detta låter hårt, jag vet. Befriel-
sen ligger i att du inte behöver klara det på 
egen hand. Gud såg att ingen av oss skulle 
klara det. Det var därför Jesus kom. Du kan 
slappna av.  I Hebréerbrevet står det: Alltså 
finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. 

Den som har kommit in i Hans vila får vila 
sig från sina gärningar, liksom Gud vilade 
från sina. (Heb 4:9f) Vi får vila oss från våra 
gärningar! I tillbedjan kan våra egna pre-
stationer inte tillföra något. Lägg ner dina 
prestationer vid korset. Låt Gud bestämma 
villkoren för din tillbedjan. Låt det vara 
Hans sång som kommer ur ditt hjärta!
Text: erik Stenlund

I maj intar Passionrörelsen, med lovsångs-
ledarna Chris Tomlin, David Crowder, 
Charlie Hall och Matt Redman* samt för-
kunnaren Louie Giglio,  Hovet i Stockholm 
som ett av stoppen på en stor världsturné. 
Som svenska värdar står Credo, Ny ge-
neration och David Media. Teamledaren 
Matthew Gibbons berättar:  
- Världsturnén är ett uttryck för vår längtan 
att få se ett andligt uppvaknade på universi-
tet och högskolor runt om i världen. Fokus 
är studenter i åldern 18-25 år. Om Gud 
vinner första platsen i människors liv under 
deras studieår så kommer det att påverka 
hela landet. I valet av platser för världstur-
nén utgick från städer med inflytande på 
både en kulturell och global nivå. Vi tror 
att Stockholm är en sådan plats.
Vad kan man förvänta sig om man kommer på 
Passion Stockholm?
- Jag tror att svaret på den frågan är olika för 
varje person. Vårt syfte är att ge studenter 
en vision för vad Gud kan göra på deras 
skolor. Vi vill inspirera dem att leva för en 

större historia, ett större syfte som handlar 
om Guds ära.  Att uppmuntra och stötta den 
lokala församlingen och dela berättelsen om 
livet i Jesus Kristus. Vi vill även uppmuntra 
till enhet.
Vad drömmer du om att se hända när Passion 
kommer till Stockholm?
- Att få se studenter inse hur angelägen och 
brådskande Guds globala mission är och att 
de är en aktiv del av processen att göra Jesus 
känd. Vår förhoppning är att vårt besök ska 
föda en vision för vad som kan hända i en 
stad bland dess studenter när människor 
arbetar tillsammans för en gemensam sak.
av Mia runeson

* i skrivande stund är det inte klart vilka som kommer 
att medverka i Stockholm 

Passion till Sverige 

Chris Tomlin
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att leda lovsång
rickard Sundström
(Praktiska tips för tillbedjare)

ur innehållet:

• Lovsång levs alltid och sjungs ibland

• Att välja sånger till ett lovsångspass

• Vad gör man om inte människor är med?

Jubla i Herren 3 
Stora lovsångsboken
216 nya lovsånger 
(inkl. alla sånger från Davids Hjärta paket 30-40)

Noter melodistämma, enkelt körarrangemang 
ackord till samtliga sånger

register på titel och första radens text

Oumbärliga resurser 
för lovsångsledare!

Chris Tomlin
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