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Efterlängtad!
jubla I Herren 3 – Stora lovsångsboken

”Öppna mitt hjärta för dig Gud” sjunger vi 
i den välkända lovsången av Sverigeaktuelle 
Paul Baloche. Ännu mer rätt blir det om vi 
sjunger ”Öppna mitt hjärtas ögon Gud så 
jag kan se dig” (Open the eyes of my heart, 
Lord so I can see You). I Psalm 51 så ber 
David ut en intensiv vädjan till Gud: Herre 
öppna min mun, jag vill sjunga ditt lov”.

Någonting har fått hans läppar att låsa 
sig, hans lovsång att tystna. Tidigare i psal-
men så möter vi en David i djup kris. Han 
har syndat svårt mot Gud och insikten av 
detta finns nedtecknat i en av Bibelns star-
kaste och mest osminkade sångtexter. David 
älskade Gud och ändå gick det allt som of-
tast så fel. Men en av Davids starkaste sidor 
var hans villighet att omvända sig. Stolthet 
verkar inte vara ett stort problem för David. 
Han bjuder hänsynslöst på sina misstag, till 
tröst för oss som lever i en kyrkokultur där 
det ofta är motsatsen som gäller. Kyrkan har 
blivit en plats där det gäller att visa upp en 
lyckad fasad.  Därför blir mötet med Davids 
nakna ärlighet så befriande – och trösterikt. 
Vi har alla syndat och saknar härligheten 
från Gud säger Paulus . Johannes vet att 
om vi bekänner vår synd så är Gud trofast 
och förlåter oss.   När o-bekänd synd finns 
i våra liv så slår det på intimiteten med Gud. 
Instinktivt försöker vi dölja något från Gud 
(hur dumt är det på en skala från 1 till 10) 
och resultatet blir att vi drar oss undan. 
Håller oss så att säga på distans. Tilliten till 
Gud drabbas, förtroligheten får sig en knäck 
och lovsången tystnar i våra liv. Sakta men 

säkert så kvävs lovsången av den boja och 
det betryck som synden låser fast oss med. 
Det handlar inte om den sortens bojor som 
Paulus och Silas bar i fängelset i Filippi för 
dessa har ingen makt över lovsången. Sna-
rare tvärtom. I fängelsehålan så uppenbaras 
Guds mäktiga kraft under lovsång och bön 
och resultatet är befrielse och frälsning, inte 
bara för Paulus och Silas men omgivningen 
påverkas. 

Vi är skapta till att leva i ljuset men pre-
cis som Adam och Eva i Edens lustgård så 
gömmer vi oss vid ljudet av Guds steg. Varje 
gång vi drar oss undan så ropar Gud till oss: 
- var är du? Jag vill komma in och ha ge-
menskap med dig. Vilken underbar Gud vi 
har! Det är inte han som är problemet och 
David vet det. Men Gud älskar ett upprik-
tigt hjärta  och i uppriktigheten ligger att 
vi är bottenlöst ärliga. Här börjar befrielsen 
och där föds lovsångens första försiktiga 
ljud. Det gör inte ont att lovsjunga men det 
okänd mark för många. Därför trevar vi oss 
fram och just därför är det så viktigt att be 
Davids bön här i Sverige. – Herre, öppna 
min mun. Jag vill sjunga ditt lov. 

Att leva i förlåtelsen gör underverk för vår 
relation till Gud. Att känna till att Gud är 
helig, rättfärdig, en Gud som vredgas över 
synd är abc i den kristna tron. Den kunska-
pen är viktig. Men vi är kallade att leva av 
Guds kärlek, att älska Honom och njuta av 
Honom för evigt

Text: Lars Petersson



4 5
Fortsätter på sidan 6

Davids hjärta-skivan Du är mitt enda hopp 

kommer från Gilead i Göteborg. Låtskrivarna, 

sångarna och musikerna är alla medlemmar 

i församlingen.

– Det är 100 procent Gilead, säger lovsångs-

pastor Camilla Olsson.

Måndagseftermiddag i Göteborg. Rusnings-
trafiken är som värst. På E20 liksom vid 
Redbergsplatsen skiner solen över de långa 
bilköerna. Ute härskar larmet. I Gilead är 
det tyst. Församlingens kafé är nästan tomt, 
men runt ett av borden pågår ett samtal om 
Du är mitt enda hopp.

– Jag tänker att den är som en lovsångs-
stund. Tanken med skivan, i alla fall från min 

sida, är att folk inte ska hoppa mellan låtarna 
utan lyssna från låt ett till tolv. Den är ett 
sätt att hjälpa folk att tillbe och hitta frihet 
hemma så man inte känner att man måste 
någon annanstans för att hitta lovsången. 
Man kan bara sätta på skivan och vara med, 
säger Björn Klingvall, producent.

”alla är lovsångsledare”

Sju låtskrivare har tillsammans knåpat ihop 
de tolv sångerna. Lika många är solister på 
skivan och leder lovsången med hjälp av 
sina röster. Fyra av dem, däribland Camilla, 
fungerar vanligtvis som lovsångsledare i 
församlingen.

– Men vi har synen att alla är lovsångsle-

”Projektet får aldrig bli    
 viktigare än människorna”

dare, varenda en i teamet har ett lovsångsle-
daransvar, säger Björn.

– Om man kliver fram inför en församling 
en söndag kan man inte bara stå och gömma 
sig bakom en annan lovsångsledare. Alla har 
ett ansvar att ge och leva ut någonting som 
bör finnas färskt i hjärtat. Det är ingen roll 
vi klär på oss; ”Nu är det lovsångsledar-
rollen här, nu får jag försöka se ut som en 
lovsångsledare.” utan det handlar om hela 
livet, säger Camilla. 

Att de mer rutinerade musikerna coachar 
andra är också en viktig del i församlings-
arbetet.

– Jag ser varje söndag hur trummisarna 
pratar med varandra; ”Hur tänker du här, 

hur gör du?” Jag pratar med basisterna, 
uppmuntrar och så. Vi coachar varandra, det 
är en dimension som inte tar slut. Man får 
bli lite pastor själv och prova hur det är att 
hjälpa andra, säger Björn.

En enhet i uttrycket

”Tänd Din eld i mig, jag vill alltid tjäna Dig. 
Tänd Din eld i mig.” Orden i låten Tänd Din 
eld i mig bärs upp av manglande gitarrer.

– Det är en starkt ungdomlig touch på 
skivan, säger Camilla.

Rocksättningen med gitarrer, trummor, 
bas och keyboard ligger som grund i arrang-
emangen, men det finns även inslag av flöjt. 
Blåsinsatserna på de två skivor som Camilla 
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Fortsättning från sidan 5

och Björn spelat in tillsammans med försam-
lingen Charisma i Höör finns det däremot 
inga spår av.

– Det har vi redan gjort, vi var lite less på 
det, säger Camilla och skrattar.

Hon flyttade till Göteborg i januari förra 
året tillsammans med sin man Anders som 
är pastor i Gilead.

– Redan då märkte vi vilket otroligt musi-
kaliskt och kreativt gäng det fanns här.

Björn tycker det är härligt att försam-
lingen har hittat ett gemensamt uttryck, både 
musikaliskt och känslomässigt.

– Det kan vara skillnad om man plockar 
människor från olika sammanhang. Då har ju 

alla något slags kultur med sig. Man kan ha 
en relation med Gud som är bra eller dålig 
för tillfället, men i det här gänget är alla så 
hundra för Jesus och det är skönt.

när orden tar slut

Björn har sina solglasögon fästa i kragen på 
den svarta t-shirten. Camillas ligger på bor-
det och delar plats med tre stora vita koppar. 
Det råder ett lugn i lokalen som inte kommer 
att finnas där den 19 maj. Då blir det en rejäl 
releasefest för skivan.
Vad är tillbedjan för er?
– Det är när jag umgås med Jesus som när-
mast, när allting annat försvinner och det 
bara är jag och Han. Jag får sitta i Hans knä 

och lyssna på vad Han säger, jag blir tyst och 
Han talar. Då är det inte så mycket jag längre 
utan fokus åker bort från mig. Det är det 
jag önskar att människor skulle hitta, att de 
släpper sig själva, släpper sina egna problem, 
släpper bönen egentligen och hör hur pappa 
Gud talar och säger hur mycket Han älskar 
en. Någon gång har jag känt att det är som att 
hoppa fallskärm fast man inte har fallskärmen 
själv. Jag bara kastar mig ut i total förtröstan 
och sedan när fallskärmen kommer känner 
jag ”Åh, yes.”, säger Björn.

– ”Bli stilla och besinna att jag är Gud.”, 
det tycker jag är tillbedjan. Det är en utma-
ning för i vårt stressade samhälle finns det så 
mycket som gör att vi inte upplever de där 

stunderna av tillbedjan. Jag tror även att det 
är många kristna som inte har upplevt dem. 
Att bara sjunga en vacker ballad till Jesus är 
inte samma sak som tillbedjan. Det hoppas 
jag att ska folk ska få uppleva när de lyssnar 
på skivan och kommer på lovsångskonserten, 
att vi hamnar i en atmosfär där vi upplever 
att Gud blir så otroligt stor och mäktig, 
säger Camilla.

– Så att orden tar slut…, fortsätter 
Björn.

– …och tonerna inte räcker till, fyller 
Camilla i.

Text: Per-johan Thörn

Foto: Samuel Kammensjö
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Jag är nyfiken på denna människa som jag 
hört så mycket från men vet så lite om. Han 
berättar. 

– Jag har min bakgrund i och verkar ännu 
i dag inom den anglikanska kyrkan. 

Min pappa är präst och det var i pappas 
hemförsamling som jag först började leda 
lovsång. Vid 19 års ålder kom jag in i Soul 

 – Jag antar att det är mycket pga. dess 
historia och arv. I England är det så att om 
människor lider nöd eller vill uppsöka kyr-
kan så är det oftast till anglikanska kyrkan 
de kommer. 

Den är väldigt levande och det finns goda 
och nära samarbeten med andra kyrkorörel-
ser i landet så som Vineyard, New Frontiers, 
med fler

I en tid då lovsång skapar stora stjärnor 
skulle en framgångsrik lovsångsledare som 
Tim Hughes kunna leva på skivförsäljning 
om han ville. Det leder mig till att fråga om 
han anser att en kallelse till lovsångsledare är 
kopplad till en pastoral kallelse?

– Nej, inte nödvändigtvis. Jag tror att 
vissa är kallade enbart till att vara lovsång-
sledare.
Men hur är det för dig? Har du en pastoral 
kallelse?
– För mig är arbetet i församlingen det bästa 
sättet att nå dit jag vill. För att kunna leda 
människor måste man leva nära människorna 
och min tjänst är så mycket mer än att bara 
leda sånger. Det handlar om mentorskap, trä-
ning, undervisning och att bygga någonting 
tillsammans. Min tjänst är för kyrkan, för att 
tjäna kyrkan och de jag leder. Genom arbetet 
i Worshipcentral vill vi träna lovsångsledare 
och musiker till att vara en välsignelse i sina 
lokala församlingar. 
Hur hamnade du i Holy Trinity Brompton?
– En stor lockelse var deras tankar på att star-
ta upp en Worshipcentral i partnerskap med 
Soul Survivor. Jag hade stått i lovsångsarbetet 
i Soul Survivor i 6 år och även min fru job-
bade där men vi kände att Gud kallade oss 
vidare och började be över det. Det var inte 
lätt för oss att lämna Soul Survivor när så 

mycket av vår historia formats där men HTB 
och Soul Survivour har ett samarbete sen 
tidigare så det underlättade det hela.

På HTBs hemsida står församlingens 
vision formulerad: 

“Our vision is the ‘re-evangelization of the 
world and the transformation of society’”
Hur kan lovsångsarbetet vara en del av detta? 
– Jag tror att lovsången kommer att spela en 
nyckelroll. Tillbedjan är bränslet i missionen 
och hjälper oss förstå Guds hjärta för de 
förlorade. En tillbedjan utan handling eller 
tvärtom ger inte rätt perspektiv på Gud och 
kan leda till utarmning. Han delar ett favo-
ritcitat på ämnet:

“Worship without mission is self-indul-
gent and mission without worship is self-
defeating”
Men hur får vi sången att bli mer än bara sång, 
vad ska vi göra för att föra kyrkan in i aktion 
och att leva i tillbedjan?
– Jag kan bara svara för mig själv… Om jag 
leder lovsång måste jag också leva tillbedjan. 
Om jag sjunger om detta, som t.ex. i sången 
God of Justice, vad gör jag åt det?! Jag tror 
att kyrkan kommer utvecklas hitåt. Jag är 
ännu inte där personligen men vi kan leda 
också med vår längtan och vi har möjlighet 
att berätta för andra. Det försöker jag göra 
genom mina sånger.

Tim Hughes tredje studioalbum Holding 
nothing back är en explosiv skiva fylld av liv, 
glädje och rop om rättvisa, sånger som ut-
trycker en lovsång som inte håller något till-
baka, som handlar om hela livets tillbedjan. 

Läs mer om skivan och lyssna på 
www.davidmedia.se

Text:  mia Runesson

Foto:  Survivor

Intervju med Tim Hughes
Tim Hughes är rykande aktuell med nya skivan Holding nothing back . Det är den tredje i rad 

från denna britt som trots sin unga ålder redan har visat att han är en lovsångsledare och 

sångskrivare av dignitet. 

När jag ringer Tim är jag på det vackra slottet Bjärka-Säby i färd med att stilla mig inför den 

stundande Påsken, Tim är hemma i London där han numera bor med sin fru Rachel.

Survivor, en församling/ungdomsorgani-
sation inom den anglikanska kyrkan som 
anordnar konferenser, festival, utåtriktad 
mission mm. och i dag är jag lovsångspastor 
i Holy Trinity Brompton (HTB) i centrala 
London. 

Tim är fascinerad av den anglikanska kyr-
kan och jag frågar varför?
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Ny Cd i serien 
30 lovsångsklassiker

Fler än 17 000 sålda ex!

Gudsrikes
kulturen

brittbooks.com
presenterar

KRISTALLPELAREN
en bok om Gudsrikeskulturen

ett liv i försoning och tillbedjan

Britt Maria Söderberg

Förord: Carl-Erik Sahlberg, S:ta Clara kyrka,
Dag Wilund, ICCC, samt Bengt Johansson, musiker

Boken har 256 sidor, hårda pärmar, presentutförande 
Beställ genom att sätta in 198 kr/bok + frakt 30 kr på 
B M Söderbergs plusgiro 87 77 08-8 och ange vart 

böckerna ska skickas. Vid större beställningar
eller frågor kontakta förlaget: info@brittbooks.com

”Det här är en bok som kan bli en rik källa till förnyad tro 
och inspiration för många i vårt land. Britt har ett mycket 

viktigt ärende och är en profetröst i vår tid.”
Bengt Johansson, musiker

I april varje år samlas den amerikanska, 
kristna musikbranschen i Nashville, USA till 
Gospel Music Week. Det är 4-5 dagar inten-
siva dagar fyllda av affärsmöten, konserter, 
seminarier och produktpresentationer men 
också en vecka av återseendets glädje och 
inspirerande upplevelser. Allt avslutas med 
den gala där branschen belönar sig själv som 
går under namnet Dove Awars. Årets stora 
vinnare var Chris Tomlin som kammade hem 
hela 6 ”duvor”.

Med åren har det internationella deltagan-
det växt även om mässan domineras av USA. 
I år var det dock Hillsong United (Australien) 
som svarade för lovsången på en av veckans 
höjdpunkter - Sunday Night Worship! I 
den svenska delegationen med journalister, 
missionsbokhandlare, festivalarrangörer och 
distributörer ingick även artisterna/lovsång-
sledarna Erik Tilling, Clas Vårdstedt och 
Gunnar Wåleman. Vi ställde några frågor 
till Erik om hans intryck av GMA:
Varför åkte du till GMA?
Dels för att få inspiration då den kristna 
musiken har mycket mer utrymme i USA, 
dels för att få semester men också för att 
jag översatt Göm mig i dina vingar till Hide 
Me In Your Wings och ett förlag i USA har 
nappat och vill marknadsföra sången där.
- Starkaste upplevelsen under veckan?
Givetvis samtalen med förlaget och övriga 
personer jag träffade, men musikaliskt var det 
utan tvekan God Revealed - ett projekt med 
några av de mest omtyckta kristna sångarna 
och musikerna som rör sig i den lite

mer stillsammare, meditativa fåran. 
- Andra intryck, positiva så väl som negativa? 
I USA är den kristna musiken en industri 
så ibland var det med blandade känslor jag 
lyssnade på presentationer då betoningarna 
ibland ligger mer på försäljningssiffror och 
utmärkelser än budskapet.
- Hur skiljer sig den kristna musikbranschen i 
USA från Sverige?
Som sagt - den är betydligt större med fler 
möjligheter, men samtidigt är konkurren-
sen desto större och baksidorna kan vara att 
pengarna lätt tar över. Här i Sverige å andra 
sidan är det ju omöjligt att leva av sin musik 
så någonstans mittemellan vore toppen.
- Har du fått med dig några ideer hem?
Ja, att resa har alltid varit stor inspiration för 
mig. Jag har fått fler uppslag till min femte 
skiva som jag jobbar långsamt på och sen 
vore det kul att dra ihop ett gäng och göra 
ett projekt liknande ”God revealed”

Text och foto: Lars Petersson

Erik Tilling i
Nashville
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Efter flera omtyckta liveskivor från festivaler 

som Frizon, New Wine, Gullbranna, Strand 

m.fl. kommer snart en renodlad studioskiva 

från Mattias Martinson med band. Vi frågade 

Mattias om nya skivan och livet just nu;

Vad bär du i ditt hjärta nu? 
Sorg och glädje om vart annat. I höstas fick 
vi vår fantastiska lilla dotter Esther! Så livets 
glädje kretsar mycket kring henne och våra 
grabbar Joel och Anton. Men sorgen efter 
framförallt pappa bär jag med mig i hjärtat 
hela tiden och det verkar som att jag behö-
ver bli vän med den tanken.

Men om det är rörande inspelningen du 
frågar så är det mest glädje att ha kommit 
så långt i projektet som vi har…
Vad kommer skivan att heta?
Arbetsnamnet för skivan har under en gan-
ska lång tid varit HOPE. Sedan kom Erik 
Tilling med sin fina skiva förra sommaren 
som hette HOPP… Fin titel tänkte jag… 
Men jag har ändå inte kunnat lämna det där-
hän. Så den troliga titeln blir nog Hope. 
Varför denna titel?
Av flera anledningar… Hälften av sång-
erna är skrivna på engelska och hälften på 
svenska så en utländsk titel känns inte helt 
konstigt. 

Sedan finns det något i flera av lovsånger-
na som berör hoppet om vår eviga räddning.  
Men även för att vi som familj gick igenom 

ett svårt år förra året; min pappa dog, min 
frus mormor dog, två mycket goda vänner 
i församlingen dog hastigt. 

Med andra ord en tid där lovsången både 
har burit och befriat oss. 

Utan det eviga hoppet om himlen fattar 
jag inte hur man klarar sig igenom sådana 
här saker faktiskt. Sångerna andas förhopp-
ningsvis den trösten.

Vad händer i din tjänst i övrigt?

Ja… I februari slutade jag som pastor i 
Göteborg Vineyard efter elva år! Det var 
en stor förändring som kändes nödvändig 
för mig. Det har varit en fantastisk resa 
som inneburit mycket gott för oss som 
familj men vi är i ett skede i livet där vi 
behöver samla våra resurser för att kunna 
ge så mycket som möjligt till våra barn, att 
vara förälder är både fint, fantastiskt och en 
utmaning! Så nu under våren är jag hemma 
mer och reser och predikar/leder lovsång så 
mycket jag kan och hinner runt om i landet. 
Skall också börja jobba på ett boende här i 
Frölunda för att kunna kombinera resandet 
med något helt vanligt veckojobb.

Mattias Martinsons nya skiva är klar till 
midsommar. Håll utkik!

Text: mia Runesson

Foto: andreas joakimsson

Kort intervju med mattias 
martinson om nya skivan
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Boken som handlar om ”Gudsrikes kultur” 
har väckt intresse på hemmaplan, bl.a. har 
lokaltidningarna intervjuat och skrivit om 
boken. Men lite extra roligt är det förståss 
att få ställa frågor för denna tidning som når 
en del av kulturarbetarna i Guds rike.
Britt - berätta lite mer om boken och hur den 
har kommit till.
– Under de senaste sjutton åren har jag 
fortlöpande skrivit texter om Guds rike och 
kulturen. En del av materialet har jag nu känt 
mig manad att ge ut i bokform.
Boktiteln ”Kristallpelaren” väcker viss funde-
ring, vad syftar titeln på?
– När jag var i bön såg jag bilden av kris-
tallpelaren som en kanal mellan himmel och 
jord. Den kommer från den kristallklara flod 
som rinner från Guds och Lammets tron.
För vilka har du skrivit boken, är det för kristna 
som vill fördjupa sin tillbedjan av Jesus eller är 
målgruppen större?
– Självklart vill jag se tillbedjare i ande och 
sanning föras fram till Fadern. Det är en 
andlig bok som kräver engagemang av sina 
läsare. Vem som helst som verkligen tar sig 
tid att läsa ett kapitel i den, tror jag också 
kommer att få sig något till livs. Men jag har 
i första hand skrivit för att betjäna troende, 
andligt och kulturellt intresserade.
ICCC ordförande Dag Wilund skriver i förordet 
att ”en av de stora bristsjukdomarna i kristenhe-
ten är förståelsen av Guds rike”. Undervisas det 
för lite om Guds rike i våra kyrkor i dag?
– Ja.
Varför tror du det är så?

– Guds rike går långt bortom mänsklig 
kontroll, det får inte plats i våra verksam-
hetsprotokoll. Det är inget som man lära sig 
intellektuellt och lättvindigt prata om 

– det kräver att vi vandrar i anden och 
kostar våra självcentrerade liv. Det har mer 
med hjärtats tillstånd än våra mänskliga 
förstånd att göra.
Jag har börjat läsa boken och kommit en bit in. 
Min upplevelse av texten är att du noga övervägt 
varje ord. Texten är poetisk, djup och detaljrik och 
hela tiden Jesuscentrerad. Du formulerar i ord 
det som jag förnimmer inom mig. Är det så du 
tänkt dig att texten ska uppfattas? 
– Jag ger ord åt något av det jag ser för min 
inre blick. Att dela med mig av den gåva jag 
fått är mitt sätt att gensvara på Jesu mis-
sionsbefallning och älska Gud och min nästa. 
Förhoppningsvis kan den nåd och sanning 
jag försöker förmedla genom texten verka 
frigörande och locka oss närmare Gud och 
varandra under vår vandring från rädsla till 
kärlek.
Vad önskar du skall stanna kvar hos läsaren?
- En doft av Gudsrikeskulturens atmosfär.

Ja doften stannar kvar men också inre syn-
intryck. Min sammanfattning av att läsa Kris-
tallpelaren är som att sitta vid vävstolen och 
sakta väva in de vackraste av färgskimrande 
garner, inslag efter inslag, medan en ljuvlig 
skön bildväv av Guds rike växer fram.

Text: Laila Lindén

Foto: ann-Christine Hammarbäck

En doft som stannar kvar

Britt Maria Söderberg, aktuell med sin första 

bok, Gudsrikes kultur, har arbetat med eget 

skapande och som arbetsgivare, coach 

och mentor för andra kulturarbetare större 

delen av sitt liv. Hon har även medverkat 

som skribent i olika tidningar och stilist i 

Svenska Folkbibeln. Sedan ett tiotal år deltar 

hon i ett långsiktigt försoningsarbete med 

representanter för jordens ursprungsfolk. 

Hon undervisar, inspirerar och betjänar i 

sammanhang både i och utanför Sverige. Britt 

bor i Dalarna och har fyra vuxna söner.



16 17

1. Pastorer och ledare måste gå före

Församlingens pastor är den ledande tillbed-
jaren. Tyvärr tror jag att pastorer oftast inte 
tänker så om sig själva. Ledare, herde, lärare 
men inte tillbedjare. En god vän suckade 
efter att ha lett lovsång på en pastorskon-
ferens: ”hur ska våra församlingar våga ge 
sig hän när pastorerna bara står och ser på.” 
Här finns en hemlighet till att förlösa rik 
och levande lovsång. Våga släppa på den 
fullständigt obibliska prestige som dagens 
ledarideal med förebild i näringslivet så hårt 
värnar. Låt kung David och inte Per Gyllen-
hammar vara din förebild. Läs och meditera 
över 1:a Samuelsbokens sjätte kapitel och då 
särskilt vers 2: ..inför Herren dansade och gladde 
jag mig. Jag skall bli ännu ringare än detta och 
förnedrad i egna ögon

2. Identifiera människor med gåvan

Lovsång är inte allsång. Att leda lovsång 
handlar att föra församlingen fram inför 
Guds tron där de får frambära ett lovets offer 
(Heb 13:5) Vi behöver pastorala lovsångs-
ledare med en herdes hjärta att inkludera 

församlingen. Än en gång är Kung David 
en förebild. Han utvalde sin tjänare David och 
tog honom från fårhjordens fållor. Från fåren tog 
han honom och satte honom till herde för Jakob, 
sitt folk, för Israel, sin arvedel. Han var deras 
herde med uppriktigt hjärta och ledde dem med 
förståndig hand. Ps 78: 70-72  Alla lovsångs-
ledare har denna kallelse som handlar om 
att tjäna. Målet är inte att få människor att 
sjunga utan att tillbe. Det finns alltid en risk 
att lovsångsledaren tar för mycket plats och 
”står i vägen! Därför behövs mer av Johannes 
Döparens attityd. Han måste bli större och jag 
mindre Joh 3:30

3. Bygg förståndigt!

Ett utmärkt sätt att börja en lovsångsstund är 
att kalla människor till att tillbe. Ex. genom 
ett bibelord som Jes 43: 6-7: för hit mina söner 
fjärran ifrån och mina döttrar från jordens ände, 
var och en som är uppkallad efter mitt namn och 
som jag har skapat till min ära.

Förändra försiktigt. Lovsång är inte en 
musikstil eller en modell som vi kopierar

Servera en varierad meny. Gör det enkelt 

för människor att tillbe – blanda gammalt 
och nytt. 

Eliminera det som distraherar. Till ex-
empel dåligt ljud, stark belysning, för korta 
lovsångspass.

Välj sånger till Gud, inte om Gud.
Sjung Ordet!

4. Lyhördhet till den helige ande

Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar 
genom Guds Ande (tillber, av ordet latrueo = 
andeledd liturgisk och gemensam tillbedjan) och 
berömmer oss av Jesus Kristus och inte förlitar 
oss på yttre ting. Fil 3:3

Tillbedjan i NT sker genom den helige 
Ande. Genom den helige Ande förvandlas 
vår liturgi till lovprisning, våra sånger till 
tillbedjan och våra splittrade, själviska liv till 
levande offer!

Kom ihåg:
- Den helige Ande förhärligar Jesus (Joh
16:14)
- Bedröva inte den helige Ande (Ef 4:30)
- Låt Anden leda …var inte rädd för in-

timitet. NT:s ord för tillbedjan (proskuneo) 

kan översättas ”komma nära för att kyssas”
- Be bönen Kom helig Ande

5. Lev en tillbedjares liv

Bestäm dig för att alltid tillbe! Tänk på 
den gamla Tuborgreklamen: När smaker en 
Tuborg bäst? Hvergang! Likadant är det med 
livet som tillbedjare. Det är något vi lever 
och gör – alltid. Låt Guds ord till Moses bli 
ditt ledord: vandra inför mig och var fullkomlig 
1 Mos 17:1

Till sist: det handlar inte så mycket om 
gåvor som om karaktär! Det är där slaget står. 
Lydnad är bättre än offer1 Sam 15:22

Låt oss aldrig släppa visionen om den 
lovsjungande församlingen! En dag skall 
alla knäs böjas och alla tungor bekänna att 
Jesus är Herre! Tillbedjan är det enda vi gör 
på jorden som fortsätter i evigheten. Så låt 
oss göra jordelivet till en körövning inför 
det som väntar! 
Text: Lars Petersson

Lasse har jobbat heltid med musik sedan 1983 och de 
senaste 15 åren med fokus på lovsång. Han bor i Umeå 
med hustrun Sara och tre hemmavarande barn. Famil-
jens andliga hemvist är Umeå Vineyard 

modellera (GÖR)
Den lovsjungande församlingen är ingen framtidsutopi. Det finns enkla, handfasta och bib-

liska nycklar till att förlösa lovsången i församlingen. Modellen kommer från Jesus. I Apg 

1 refererar Lukas till allt vad Jesus gjorde och lärde. Så låt oss göra sammalunda i våra 

församlingar. I förra numret handlade det om Lär och nu fokuserar vi Gör.



12 nya sånger från mannen som gett oss 
Here I am toworship och Beautiful One.
Producerad av Matt Bronleewe (mWS, Rebecca St james, Leeland) 
och nathan nockels

med bland andra Stu G från Delirius och Lyle Workman (Sting)

Finns i din missionsbokhandel eller på www.davidmedia.se 

ny CD!

Innehåller bonus- DVD

I början av maj så besökte Paul Baloche & 

Brenton Brown Sverige för två lovsångsdagar 

i Uppsala och Örnsköldsvik. För Brenton var 

det andra gången han gästade Sverige, han 

medverkade på Lovsång 06 i Huskvarna, men 

för Paul var det första besöket i vårt nordliga 

land och han fick jobba hårt under det fyra 

dagar långa besöket. 

Brenton & Paul är två av mina stora före-
bilder som lovsångsledare. Församlingsför-
ankrade, tjänande personer som verkar full-
ständigt oberörda av sin berömmelse. Båda 
är gudabenådade låtskrivare vars sånger har 
översatts till många språk. Faktum är att 
Open the eyes of my heart är en av världens 
mest sjungna lovsånger och det var både lä-
rorik och inspirerande att höra Paul berätta 
om hur sången kom till. I ensamma stunder 
där han umgås med Gud så tar han ofta gi-
tarren och sjunger ut böner eller bibelord 
till Gud. Fraser som inte har någon annan 
avsikt än att välsigna Gud. Det flesta sånger 
som föds i det fördolda förblir en hemlighet 
mellan Paul och Gud men så ibland fastnar 
en fras. Och när andaktsstund läggs till an-
daktsstund så händer det att det ur en enkel 
bön växer fram en hel sång. Så föddes Open 

the eyes (Öppna mitt hjärta för dig Gud) och 
Paul var uppriktigt överväldigad av att höra 
sin sång sjungas på svenska.

– jag måste få visa detta för min fru och 
mina barn sa han och tog till och med fram 
videokameran mitt under lovsångsstunden 
och filmade oss när vi sjöng sången på 
svenska. 

Strax innan vi bordade bussen för återfär-
den till Stockholm-Arlanda efter en intensiv 
men fantastisk lovsångskonferens i Ö-vik så 
frågade jag Paul om han ville komma till-
baka till Sverige. Han svarade omedelbart ja 
och vi har redan börjat leta efter datum. 

Paul är en lysande pedagog och han får 
det att verka så lätt att leda lovsång. I och 
för sig har han verkat som lovsångspastor i 
samma församling i över 15 år men hemlig-
heten ligger i hans inställning. Lovsången 
börjar i hjärtat, inte på scenen. Men han är 
passionerat engagerad i att uppmuntra och 
träna lovsångsledare och han har bl.a. tagit 
fram en hel serie med utmärkta instruk-
tions-DVD. Läs mer på www.leadworship.
com. Kan beställas direkt från David Media 
genom att maila info@davidmedia.se

Text och bild: Lars Petersson

På turné med 
Paul Baloche & 
Brenton Brown!
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Nyheter

Christafari
To the foundation

Jeremy riddle
Full atention

Joanne Cash 
Gospel

Best of Passion
So far

survivor
10 years

 

iona
The Circling Hour

Gilead 
Du är mitt enda hopp

desPeration Band
Who We are 

derek WeBB
One Zero

Finns i din missionsbokhandel eller på www.davidmedia.se 


