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Lovsångsresursen Davids Hjärta är re-
sultatet av ett omvälvande Gudsmöte, 
en dynamisk församlingsmiljö och någ-
ra unga människors dröm och vision om 
en lovsjungande kyrka. Människor som 
drabbats av Gud och som i lovsången 
upptäckt en hemlighet till ett rikare och 
djupare gudstjänstfirande. Någon har 
sagt att ”förnyelsen av lovsången är Guds 
andes verk” men andra menar att en en-
sidig lovsångskultur brett ut sig och likt 
en gökunge puttat ut alla andra kreativa 
inslag i gudstjänsten.

Tjugo år senare pågår debatten fort-
farande. Frågan ställs: psalm eller lov–
sång?Underförstått, vilken ”typ” är du? 
Som om det vore två helt olika saker. 
Häromdagen samtalade jag med en nära 
vän som i lovsången rentav såg en fara 
för utarmning av gudstjänsten. Det var 
ett bra och spännande samtal om varför, 
och för vem, vi firar gudstjänst men lik-
väl en påminnelseom att den ”moderna” 
lovsången väcker mycket känslor. 

Davids Hjärtas främsta syfte är att vara 
en resurs för den tillbedjande försam-
lingen genom sånger vars fokus är för 
Gud och till Gud. Är vi emot förkunnan-
de sånger? Gospel? Kör? Psalmsång? Lä-
sarsång? Inte på något sätt. Vi tänker inte 

så. Vi älskar musik, vi älskar skapande. Vi 
älskar kreativ förnyelse och vi älskar god 
tradition. Men vi menar också att guds-
tjänsten inte är den kristnes söndagsnöje 
eller en plattform för talangfulla musiker 
och sångare utan att den först och främst 
handlar om Gud. I gudstjänsten kommer 
vi för att ge vår uppskattning, vår tid, våra 
gåvor, våra liv – vår tillbedjan till Gud. 
Och i Guds välsignade ekonomi kom-
mer han oss till mötes och välsignar och 
förnyar våra liv. 

Nya Davids Hjärtaskivan ”Tid Med 
Gud” är resultatet av en biblisk bönemo-
dell som barnpastorn och barnteologen 
Marina Andersson använt i 20 år och som 
kallas Tabernakelbönen. (Se artiklar på 
sid 5 och 14). Ett fräscht och tilltalande 
gudstjänstupplägg för alla åldrar. En Da-
vids Hjärta-skiva utgår från nytt material 
men av pedagogiska skäl så har vi i denna 
produktion vävt in några välkända, eta-
blerade sånger till de 11 nyskrivna sång-
erna. Marina sammanfattar träffsäkert 
skivans innehåll: ”detta är bibelkörer på 
2012-sätt”. Vi tackar och bockar för en 
av de mest inspirerande Davids Hjärta-
skivorna sen starten 1993.

Lasse Petersson

Umeå 22 april

Psalm OCH lovsång!



5 fortsätter på sidan 6

Producenten Pelle Ankarberg sitter i 
bilen på väg till Stockholm. Väl där ska 
sångerskan Magdalena Stenlund med-
verka på några av låtarna. Det ska bli 
en snabbvisit i huvudstaden. En timme 
eller så.

– Det kommer att bli en bra skiva, jag 
känner mig väldigt hoppfull, säger Pel-
le Ankarberg som är i projektets slutfas 
när vi pratar.

Men till skillnad från Magdalena Sten-
lund är de flesta som sjunger på Tid med 
Gud – Lovsång och tillbedjan för alla ge-
nerationer alltså barn. Från strax under 
skolålder till yngre tonår. I skiftet mellan 
vinter och vår samlades de i en studio i 
Örebro. Föräldrarna fick också vara med.

Väl där blev det inte bara sång. Utan 
även undervisning och ringsamtal om 
sångtexterna.

– Det var en spännvidd där några hade 
upplevt mer och andra inte så mycket. 
Det var viktigt att förklara vad de skulle 
sjunga, säger Pelle.

Blev det mycket diskussion?
– Inte så att de diskuterade med varan-
dra eller oss, men väldigt mycket åsikter. 
De har tankar och funderingar och det 
måste man plocka upp och ta med in i 
det här arbetet.

”Vad menar man när man sjunger det 
här?” ”Jag tycker nog inte så, jag har ald-
rig känt så.” Så kunde det låta. 

– Det behöver ju inte alltid handla om 
mig när jag sjunger någonting. Men det 
måste ändå bottna i en förståelse, man 
behöver fatta vad det är man ska för-
medla. Även när man är liten.
Vad skulle du säga är den största 
skillnaden mellan att göra lovsång för 
barn och för vuxna?
– Det finns en direkthet hos barn medan 
vuxna är väldigt artiga. Om man kommer 
med en låt som barnen inte tycker är så 
bra så får man en väldigt snabb reaktion 
på det…, skrattar Pelle. Det visar sig 
omedelbart om man är på rätt väg eller 
inte. Det är väldigt skönt. 

BaRn lOvSJUngER 
MED HJälP av 

TaBERnaKElBön

Nya Davids hjärta-skivan är en ski-
va med barn. 22 stycken närmare 
bestämt. Men även äldre får lyssna. 
Och sjunga med på vägen genom 
tabernaklet.
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Samtidigt är skillnaden ändå inte särskilt 
stor, menar han.
– Det handlar om att vi ska komma  
inför Gud i lovsång och lägga ner våra be-
kymmer inför Hans fötter. Vi kan be om 
hjälp att bli burna i vardagen. Men man 
får vara mer aktsam med vad man lägger 
för ord i ett barns mun. Så att det inte 
känns påklistrat eller fejkat. Det måste 
kännas äkta och autentiskt och vara nå-
got som barnen kan stå för, säger Pelle.

”Försöka behålla enkelheten”
Skivan består till största delen av nytt 
material skrivet av Magnus Bredmar som 
medverkat på en mängd barnskivor, bland 
annat under namnet Dunkelidur. Dessut-
om finns fem äldre låtar med, exempelvis 
Niklas Hallmans ofta sjungna Spikarnas 
lovsång. Stilmässigt blandas funk, rap, pop 
och lugnare tongångar.

Själv sjunger Magnus Bredmar på två 
av låtarna. Förutom Pelle Ankarberg sköts 
kompet av en välrenommerad trio Öre-
bromusiker; gitarristen Jonas Kahnberg, 
basisten Pelle Fernros och trummisen 
Per Hagerius.

– På en hel del skivor gör jag så att jag 
bara släpper iväg låtarna medan andra 
producerar och spelar in, det kan vara 
rätt skönt ibland. Det är både spännande 
och intressant att ser hur andra tolkar ens 
egna låtar. Han (Pelle) är väldigt duktig 
på att fånga upp en känsla i låtarna. Det 
ska bli kul att höra slutmixningarna, sä-
ger Magnus.
Vad är största utmaningen när man 
skriver för barn?
– Att försöka behålla enkelheten Det är 
väldigt roligt att vara poetisk och fläska 
på med krångliga ord som fångar just den 
där känslan som man har när man skriver. 

Men när man skriver för barn är det sna-
rare att man ska försöka behålla enkelhe-
ten och tydligheten i känslan. Och inte 
krångla till det.
Hur gör man det då?
– Nu har jag rätt så bra rutin på det. Men 
i början var jag tvungen att stanna upp 
väldigt ofta och brottas med och byta ut 
ord. Hitta vad det är som gör att det blir 
riktigt enkelt. Inte bara att det ska vara 
schyssta rim och ligga bra rytmiskt, utan 
att man känner att man blir en del av det 
och förstår, säger Magnus.

Pelle utvecklar resonemanget om barn-
texter ytterligare:

– Det är viktigt att det inte bara är Lasse 
tårta och att livet är fantastiskt. Utan att 
det faktiskt får spegla lite av barns tankar 
kring olika skeenden som man går ige-
nom i livet. Även fast man bara är tio år så 
kanske det finns saker som är krångliga att 
hantera. Som hur det ser ut i andra länder 
och frågeställningar om tro.

Förberedelse för tjänst
Marina Andersson har länge velat göra 
en lovsångsskiva för barn. Via telefonen 
hemma i Gränna berättar hon om idén 
som hela projektet bygger på. Det är en 
bönestruktur som hon använt i 20 år och 
som kallas för tabernakelbön. Böckerna 
Bara en timme – Hur glädjen kommer in i 
ditt böneliv av Larry Lea samt Kraften i lov-
sång och tillbedjan av Terry Law inspirerade 
henne mycket i hennes personliga andakt.

Inför en konsert ledde hon sedan 
en förberedande bönestund utifrån ta-
bernaklets sju olika delar och använde 
lovsånger som hängde ihop med dem.

– Responsen blev ”Åh, vilken härlig 
stund!”, säger Marina Andersson.

Och så har det fortsatt. Hon har lett bö-
nemöten och föreberedelsestunder med 
samma upplägg, bland annat med barn-
kören inför Klingande julkort; den årliga 
julkonserten i Pingstkyrkan i Jönköping.

– Så att man själv är förberedd inn-
an man går in på scenen. Jag märkte att 
de som jag ledde slappnade av. De vis-
ste vilka sånger vi skulle sjunga eftersom 
jag skrev det på ett blädderblock eller en 
whiteboard.

Och nu tog hon alltså med konceptet 
in i skivproduktionen där sångerna följer 
tabernaklets form. Från tacksägelse till 
tillbedjan (se faktaruta).

fortsätter på sidan 8

se en djupare förklaring om 
tabernakelbön på sidan 14

FaKTa

Tabernakelbön
1.  vid ingången. 
 allmänt tack.

2. vid offeraltaret. 
 Tack för korset.

3. vid reningskaret.
 Bön om att bli ren och att  
 få förlåtelse.

4. vid den sjuarmade ljus-  
 staken och oljelamporna.   
 Ta emot den helige ande   
 som oljan är en symbol för.

5. vid bordet med tolv bröd- 
 kakor.  Läsning av Bibeln.   
 Brödet symboliserar den.

6. vid rökelsealtaret. 
 Tacksägelse, bön och förbön.

7. Lovsång och tillbedjan
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Idégivaren – Marina Andersson
 Ålder:  44 år
 Bor:  Gränna
 Familj:  Gift med Andreas. Har bar- 
  nen Alberth och Petrus som  
  medverkar på skivan.
 Gör:  Pluggar teologi på Örebro  
  missionsskola och siktar på  
  att bli barnteolog.
 Församling:  Pingstkyrkan i Gränna.
 Intressen:  Familjen, samhällsengage- 
  mang som Världens barnin- 
  samlingar och näringslivs- 
  träffar. ”Jag är en aktiv  
  mamma i skolan och har ett  
  intresse av att umgås med  
  människor i olika konstella- 
  tioner.”
 Lyssnar på:  ”En stil på morgonen. Då vill 
j  jag gärna ha högtryck med  
  härliga Hillsongs och Brook- 
  lyn Tabernacle Choir,   
  uptempo- låtar med glädje.  
  Sedan lyssnar jag på balla- 
  de med Whitney Houston,  
  Bebe och Cece Winans  
  samt enkla lovsånger.
  Det är kristna texter till 99  
  procent. Ibland sätter jag  
  mig vid pianot själv.”
 Läser:  Bra studielitteratur. Och  
  Bibeln tillsammans med fa- 
  miljen. ”Jag hinner inte med  
  något annat.”
 Förebilder:  Hennes mamma, som inte  
  lever längre. Kathryn Kuhl- 
  man och Antonia Ax:son  
  Johnson.
 Dröm:  ”Jag drömmer om en natio- 
  nell söndagsskola där alla  
  Sveriges barn får en möjlig- 
  het att lära känna Jesus och  
  få kunskap om Bibeln.”

Producenten – Pelle Ankarberg
 Ålder:  38 år
 Bor:  Örebro
 Familj:  Gift med Karin. Har barnen  
  Alice, Olle och Gustav. Alice  
  sjunger på skivan.
 Gör:  Arbetar som musiklärare på  
  Hannaskolan och är musik- 
  producent.
 Intressen:  ”Jag älskar att bygga och vi  
  bygger ett växthus hemma,  
  jag och Olle. Vara ute i 
  naturen. ”När man har  
  ett kreativt yrke där man  
  ofta sitter framför en dator  
  så blir de här andra sakerna  
  där man får göra något  
  handfast väldigt viktiga.”
 Lyssnar på:  Gammal soulmusik som  
  Marvin Gaye, Aretha Frank- 
  lin och Stevie Wonder. Och  
  popmusik för att vara ajour  
  med det han jobbar med.  
  ”Gospelmusiken har spelat  
  en väldigt stor roll i mitt liv,  
  jag har sjungit och spelat  
  gospel i många år. Varit  
  med i och lett körer.  
  Turnerat med gospelartister  
  både i Sverige och USA.”
 Läser:  Den oemotståndliga revo- 
  lutionen av Shane Claiborne.  
  ”Den är jätteutmanande och  
  inspirerande när man lever i  
  ett konsumtionssamhälle.”
 Dröm:  ”Jag drömmer om att kun- 
  na skriva låtar som får ha  
  impact på människor på nå- 
  got sätt, att en text kan  
  väcka något hos en annan  
  människa. Att prata med  
  människor och höra tankar       
  och reflektioner sporrar mig  
  något enormt och är belö- 
  ningen i det här.”

Låtskrivaren – Magnus Bredmar
 Ålder:  41 år.
 Bor:  Bäckebo, norr om Kalmar.
 Familj:  Gift med Gunilla. Har barnen  
  Ossian, Oliver, Junia och  
  Saga. Oliver rappar på en låt  
  som spelades in till skivan.
 Gör:  Är musikpedagog i Svenska  
  kyrkan (Södermöre pastorat).  
  Jobbar med barngrupper  
  och körer.
 Intressen:  Familjen. ”Jag har ett  
  gigantiskt pappahjärta och  
  har velat bli pappa sedan  
  jag var tio år.”
 Lyssnar på:  Alltifrån atonal körmusik  
  och opera via fransk stor- 
  bandsmusik till hiphop och  
  punk. ”Det är verkligen allt  
  möjligt. Det som ger  
  känslor och där komposi- 
  tören eller textförfattaren  
  verkligen har lyckats fånga 
  en känsla.” 
 Läser:  Historiska böcker, fantasy,  
  sci-fi och teologi.
 Förebilder:  ”När jag var yngre hade jag  
  själv många förebilder.  
  Sedan har jag insett att  
  jag själv mer eller mindre  
  har blivit en förebild,  
  vilket gör att kraven höjs  
  och jag tänker på vad jag  
  säger och kommenterar.  
  Jag tycker det är mer impo- 
  nerande när någon verkligen  
  gör det som Gud har skapat  
  dem för och gör det skitbra  
  även om det inte uppmärk- 
  sammas”
 Dröm:  ”Jag har många idéer som  
  skulle vara kul att se  
  förverkligade; film, bok och  
  coola internetgrejer.”

”Viktigt att ta tid med Gud”
Marina menar att barn behöver struk-
tur för att känna sig trygga. Taberna-
kelbön tycker hon hjälper dem att vara 
närvarande.

– Det är viktigt att ta tid med Gud och 
inte splittra upp sig på flera saker samti-
digt. Pelle håller med. Han betonar att de 
inte började från scratch i studion efter-
som Marina hade prövat tillvägagångssät-
tet många gånger. 

– För många av barnen var det här inte 
något nytt tänk utan de kände sig trygga 
i formen. Jag tycker det blev bra. Det var 
en kul sammansättning av barn som inte 
har sjungit tillsammans så mycket förut, 
säger han.

Arrangemangen har varit Pelles del 
medan Marina har använt sitt stora kon-
taktnät. Under projektets gång har de bol-
lat idéer fram och tillbaka.
Får vuxna lyssna?
– Det är en skiva för alla generationer. Ef-
tersom det är en så tydlig struktur är det 
ingen barnskiva utan en gudstjänststruk-
tur för alla generationer. Men istället för 
att barnen ska bli som vuxna så gör vi lite 
mer som Jesus säger; blir som barn. Jag 
tror att skivan kommer lyssnas på av alla 
generationer och framförallt användas i 
gudstjänsterna, säger Marina.

Hon menar att sångerna är ”bibelkörer 
på 2012-sätt”.

– Vi kan inte begära att barnen ska 
sjunga på ett gammalt sätt utan måste låta 
dem sjunga som det är mest naturligt för 
dem. Jesus tar ett barn som ett exempel. 
Nu gör vi likadant och gör en lovsångs-
skiva där barnen går före och så får de 
vuxna hänga på.
Text: Per-Johan Ydregården

FaKTa OM PERSOnERna BaKOM   DavIDS HJäRTa-SKIvan nR 56, TID MED gUDfortsättning från sidan 7
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”I am your anchor, in the wind and the 
waves. And I am your steadfast, so don´t 
be afraid”, sjunger Jenn Johnson på Come 
to me. Hennes man ser det som skivans 
huvudspår.

– Det är en tröstande sång. Hon fick te-
mat från Gud när det var många jordbäv-
ningar och naturkatastrofer. ”Jag är ditt 
ankare i vinden och stormen, jag är din 
fasta grund.” Det är en profetisk deklara-
tion till Hans kyrka om vem Han är. Det 
är väldigt viktigt, för många människor 
ser på Gud på ett annat sätt. Allt handlar 
om hur vi ser på Gud, det bestämmer hur 
vi lever livet. Om människor vet att Gud 
älskar dem och varken vill skada eller att 
dåliga saker ska hända. Eller om de tror 
att Gud gör vad han vill eftersom Han 
är Gud och att det finns en distans. Då 
kommer de att göra val utifrån det, säger 
Brian Johnson när jag får några minuter 
med honom på telefon.

Han ville göra en skiva som bröt av mot 
det stora livesound som annars förknippas 
med Bethel music.

– Något råare och mer avskalat med 
akustiska instrument. Och bjuda in våra 
vänner.

Bland dem finns Jeremy Riddle och 
på bilderna syns en mängd lovsjungande 
människor under glödlamporna. Akustis-
ka gitarrer, cello, piano, trummor, klub-
bor. Och sträckta händer.
Vad tycker du om resultatet?
– Jag är glad över det. Ingenting blir nå-
gonsin perfekt, men jag är glad över hur 

det blev. Mer än av bara musiken kan man 
få en känsla av glädjen i rummet. Jag tyck-
er att visionen fullbordades.
Vad var visionen?
– Att skala av och visa människor ett an-
nat sätt att lovsjunga. Att vara en mindre 
grupp och visa på glädjen, det avslappnade 
elementet i tillbedjan. Det behöver inte 
vara jätteseriöst eller intensivt.

Liv och oordning
Brian Johnson har varit lovsångsledare i 
16 år. Och paret har lett lovsång tillsam-
mans i hela 12 år. Båda två är anställda 
som lovsångspastorer i Bethel church.

Bill Johnson, som leder församlingen, 
är ingen mindre än Brians pappa. Och 
han har influerat sonen mycket, berättar 
Brian själv. Inte minst som lovsångsledare.
Hur är det att arbeta i samma kyrka 
som sin pappa?
– Det är inte enkelt, men det funkar…
Vad skulle du säga är hjärtat i Bethel 
church?
– Det finns många fokus. Vi är likadana 
vid sidan av scenen som vi är på scenen. 
Vi tror på tecken och under. Tecken som 
får dig att undra. Även om det inte spelar 
någon roll kan det fortfarande vara Gud. 
En del människor säger ”Bevisa för mig 
att det är Gud.” Men vi tror att Gud kan 
göra vad han vill.

En typisk gudstjänst i Bethel church 
innehåller lovsång, information, predi-
kan och förbön. Men formen bryts ofta, 
berättar han.

Bethel music 
skalar av

Ett gammalt nyrenoverat loft i en kon-
torsbyggnad. I den amerikanska staden 
Redding. Med mängder av glödlampor 
hängande från taket. Dit tog Brian och 
Jenn Johnson sina vänner. Och tillsam-
mans skapade de The Loft sessions.
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Musikern David Åhlén och Stock-
holms bönehus tar den enkla vägen 
på nya skivan Ande Du som livet 
ger. Inte textmässigt. Men väl mu-
sikaliskt. Dessutom bidrar Jonathan 
Johansson med sin stämma.
– Det känns jättebra, det är kul att 
det äntligen har blivit av. livegrejen 
har jag längtat efter att göra länge, 
säger David Åhlén.
Lovsång 10. Kungsporten. Huskvarna. I 
övergången mellan kväll och natt sitter 
David Åhlén ensam på scenen med sin 
akustiska gitarr. Tonerna som tar sig ner 
bland bänkarna är avskalade. Det är en-
kelt. Innerligt.

För en stund försvinner han ner på 
sina knän. A capella-lovsången rör sig 
genom lokalen utan att någon bestäm-
mer exakt hur.

– Efteråt sa Lasse (Petersson) att vi 
måste göra en skiva av det här. Han ville 
komma åt den kontemplativa och medita-
tiva tonen, berättar David Åhlén.

Nästan 1,5 år senare blir det av. Då 
är platsen Roseniuskyrkan i Stockholm. 
Smala gränd, inte långt från Stureplan. 
Vanligtvis brukar Stockholms bönehus 
träffas i källaren. Men i mitten av februari 

flyttade bönegänget upp i den gamla kyrk-
salen för två dagar av tillbedjan. Rummet 
bjöd in med sina fina akustik.

– Det var grymt, verkligen. En skön 
helg, konstaterar David.

Sammanlagt blev det tre lovsångspass 
från fredag kväll till lördag kväll. Mellan 
20 och 30 personer var med på kvällarna. 
Några färre på dagen. Men inspelningen 
rullade hela tiden.

– De flesta som tjänar i bönehuset som 
lovsångare eller bedjare var med någon 
gång tror jag. Några var med hela tiden. 
Det var bra uppslutning.

Någon särskild inbjudan behövdes inte. 
Folk kom ändå.

”En väv av röster”
Jag tittar på ett filmklipp från de två da-
garna. Deltagarna är utspridda i den ljusa 
lokalen. Längst fram sitter David. Återi-
gen med sin gitarr. En törnekrona. Ett 
krucifix. Nothing but Your love heter sången 
de sjunger tillsammans.

– Det blir en väv av röster på många 
av spåren som skapar en speciell stäm-
ning. Det blev väldigt bra. Det kommer 
ju mycket lovsång som är väldigt produ-
cerad och jag tror att det här kan vara ett 

skönt alternativ. Det är lite av en fortsätt-
ning på vad Eldkollektivet gjorde.

På ljudinspelningarna hörs mycket av 
vad som händer i rummet. Om någon rör 
sig i bänken till exempel. Och det knäpper 
lite i väggarna. Men staden och trafiken 
håller sig på avstånd.

Låtmaterialet är en blandning av gamla 
och nya sånger. Engelska och svenska.

– Jag kände att jag ville dokumentera, 
dels det som jag har levt med de senaste 
åren och dels det som händer i bönehu-
set. Den andliga rörelse som vi upplever 
känns av på skivan.

Den dokumentära känslan förstärks 
även av Martin Karlssons teckningar i 
konvolutet. Stilen påminner om dags-
tidningarnas rättegångsbilder. Men här 
är det förbön och slutna ögon istället för 
anklagande blickar.

Innan inspelningen skrev David ett 
brev till alla som skulle medverka. Om att 
det viktiga inte var att det skulle låta bra 
eller bli perfekt. Utan att det skulle bli en 
helg fylld av lovsång och Gudsnärvaro.

– Jag kände att jag kunde koppla bort 
att det var inspelning. Och jag tror att de 
flesta gjorde det efter ett tag.

En sång, Andas liv i mig, uppstod i 
stunden.

– Vi hade sagt att vi ville dokumentera 
spontana grejer som händer. Men att det 
skulle bli en hel sång hade jag inte tänkt… 
Det känns kul att det blev stunder då Gud 
ville säga något speciellt.
Ni måste ha haft jättemycket inspelat 
material att använda er av efteråt?...
– Ja, säger David och skrattar. Det blev lite 
för mycket material att gå igenom. Men 
när vi lyssnade kunde vi ganska snabbt 

säga ”Det här håller inte” och ”Här finns 
det något extra”.

Klassisk psalm
Vid sidan om hans eget gitarrspel bidrar 
Andreaz Hedén med flygeltoner på med-
leyt I Iove You Lord/Ande Du som livet ger 
medan Jonathan Johansson sjunger på av-
slutande Löftena kunna ej svika. En psalm 
som David gillat länge.

– När jag satt och förberedde mig var 
det som om jag hörde Jonathans röst i 
verserna. Jag tänkte att jag ville höra ”Gör 
såsom Abraham gjorde” på skånska… Det 
blev fantastiskt fint.
Vad hoppas du att skivan ska ge lyss-
naren?
– Jag tror att den kan nå ut i olika sam-
manhang. Det tror jag verkligen. De 
kristna sammanhangen förstås, men även 
där man kanske inte lyssnar på lovsång i 
vanliga fall. Som jag upplever det finns 
det ett intresse för andlighet och musik.
Alltså bredare än i kyrkan?
– Ja, jag tror att det här skulle kunna nå ut 
i andra kretsar. Jag hoppas det.
Vad tror du att det intresset kommer av?
– Jag vet inte. Det finns en stor mättnad 
på det ytliga och den kommersiella mu-
siken. Man söker efter något djupare, nå-
got som är andligt. Det är svårt att säga 
vad det beror på, men jag upplever att 
det intresset finns på ett helt annat sätt 
nu. Det är inte töntstämplat med kristen 
musik på samma sätt längre. Det är mer 
som att det också är ett uttryck, att folk 
tycker att det är intressant och spännande, 
säger David Åhlén.

Text: Per-Johan Ydregården

David Åhlén om nya liveskivan:

’’ett skönt
alternativ’’
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varför 
Tabernakelbön?
Det finns många olika böner för olika tillfällen, morgonbön, aftonbön, 
bordsbön, förbön etc. Ett annorlunda uttryck är ”tabernakelbön” som 
kommer från att man ber utifrån en vandring i tabernaklet, den plats där 
Gud uppenbarade sig och man förättade gudstjänst i öknen under Mose 
och Arons ledning1. Två böcker som undervisar om detta är Kraften i lov-
sång och tillbedjan2 och Hur du ber3. Denna undervisning har inspirerat 
mig och jag har sedan praktiserat denna typ av bön regelbundet de se-
naste 20 åren. Här delar jag några erfarenheter och reflektioner. 

undervisning

fortsätter på sidan 16

Personlig Andakt
Att leva med hållbara strukturer i livet 
underlättar vardagen. Mat och sovtider 
är några, som gör att vi orkar och fung-
erar i samspelet med varandra.

För att underlätta min kommunika-
tion med Gud, som jag fysiskt inte kan 
se, är det en stor hjälp att ha en struktur 
för mitt samtal med honom. Jag kan med 

hjälp av tabernaklet sätta mig vid pianot, 
gå en promenad eller bara sitta vid mitt 
köksbord och ta en bönestund. Med el-
ler utan hjälp av temasånger tackar, ber 
och lovar jag min Herre.
En kort tabernakelbön kan vara en bö-
nestund på några minuter, och sen finns 
det inga gränser för hur man kan utveckla 
den. Att ta en bön och fastevecka med ett 

moment att fördjupa sig i varje dag vore 
säkert en välkommen vecka i mångas liv!  

Förberedelse för tjänst
Som lovsångsledare, är det viktigt hur jag 
förbereder mig innan jag tjänar i försam-
lingen. Det handlar inte i första hand om 
de rätta tonerna utan om ett rent hjärta 
med rena motiv som älskar Jesus. Det är 

naturligtvis viktigt att jag har förberett 
sånger, i rätt tonarter och att texten finns 
tillgänglig, men lovsång handlar om ett 
hjärtas uttryck och då är mitt hjärtas in-
ställning viktigast. Att umgås med Gud 
är inte ett jobb eller en aktivitet, det är 
ett uttryck för min vilja.

Varje lovsångsledare bör därför vara 
mån om att vårda sin personliga Guds-

Foto: Per-Johan Ydregården
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relation, vilket sker genom att helt enkelt 
leva i Bön! Men det är också viktigt att 
prioritera bön med dem som man tjänar 
tillsammans med, både vid övningstillfäl-
len och inför gudstjänsten. Lika viktigt 
som att få rätt ljud är det att ”stämma 
hjärtat” till tjänst.

Jag har många gånger stått i en ring 
tillsammans med lovsångsteam eller med 
körer och bett en tabernakelbön innan vi 
gått in på estraden. Olika personer har 
lett i en bön utifrån de sju momenten; 
Tack, Korset, Rening, Helig Ande, Bi-
belord, Bön, Tillbedjan och sedan har 
vi avslutat med att tacka för rustningen i 
Kristus Jesus och be om blodets beskydd.

Sedan intar vi plats, och med stor fri-
modighet och rätt fokus tjänar i guds-
tjänsten.

  
Gudstjänstordning
När vi firar gudstjänst använder vi ofta 
en gudstjänstordning, den kallas ibland 
för liturgi. Den innehåller tal, sång, bön, 
predikan etc.

Ibland förändrar vi det traditionella, 
och förnyar gudstjänsten kreativt, allt 
från dekoration till genomförande av lek 
och tävling.

Om barnen ska få höras med sin lov-
sång, vilket Jesus tydligt säger, är det vik-
tigt att vi förbereder en gudstjänstordning 
som möjliggör detta.

Min erfarenhet av att använda bilden 
av Tabernaklet som gudstjänstordning har 
varit till stor hjälp många gånger. Både i 
bönesamlingar på läger, i förberedelser in-
för konserter och gudstjänster, men även 
som gemensam gudstjänst för alla åldrar.

Ex. Välkommen, Tacksånger – berätta 
något man är glad för – och ge en tack-

kollekt!, Fokusera korset och vad Jesus 
har gjort för oss, Be om rena hjärtan, Be 
om mer av Gud i våra liv, Undervisa från 
Bibeln; använd gärna lek o drama följt av 
kreativ Bön och lovsång, avsluta med till-
bedjan och välsignelsen. 

Min upplevelse är att gudstjänsten som 
bygger på bilden av Tabernaklet skapar en 
trygghet i att ta tid för bön och lovsång, 
men framförallt, att tron och förtröstan 
på Gud växer!

”När översteprästerna och de skrift-
lärda såg allt det märkliga han gjorde 
och hörde hur barnen ropade i templet: 
”Hosianna Davids son”, blev de förargade 
och sa till honom: ”Hör du vad de säger?” 
Jesus svarade: Ja, har ni aldrig läst orden: 
Barns och spädbarns rop har du gjort till 
en lovsång åt dig?”   Matt. 21:15-164

Bibelordet som detta relaterar till är 
enligt noterna:

”Av barns och dibarns mun har du upp-
rättat en makt, för dina ovänners skull, 
för att nedslå fienden och den hämndgi-
rige.”  Ps. 8:325

1 Andra Mosebok kapitel 24-31
2 Terry Law, Sv. Övers. Livets Ord förlag 1991
3 David Yonggi Cho, Sv. Övers. Livets Ord     
 förlag 1999
4 Bibelkommissionens översättning av Nya 
testamentet 1981, med noter och uppslagsdel 
– Svenska bibelsällskapet 
5 Svenska Bibelsällskapets varsamma språkli-
ga revision av 1917 års översättning av Gamla 
testamentet – Svenska Bibelsällskapet

Undervisning av Marina Andersson som stu-
derar teologi och har en passionerad längtan 
att nå Sveriges Barn med kunskap om Bibeln.
Musik är ett av hennes redskap, där hon som 
körledare inspirerar till glädje och engagemang. 
Hon är visionären bakom Sveriges nu mest 
använda söndagsskolmateial, leva livet, och har 
skrivit boken Att leda barn till ett liv med Gud 
och en grundläggande dopskola i troendedop. 
Varje fredag skriver hon på LevaLivet-bloggen, 
www.pingstung.se för att uppmuntra, coacha 
och vägleda i frågor som rör barn, familj och 
församling.

– Eftersom Gud är i rummet, budskapet 
går ut och det ges profetiska ord. Det är 
strukturerat, men om vi känner att den 
helige Ande tar oss i en annan riktning 
så får Han göra det.

Brian menar att församlingskulturen 
präglas av frihet.

– Det finns en sak som min pappa bru-
kar prata om. När någon föds är det gan-
ska rörigt, men det är liv. Vi har hellre liv 
och oreda än att inte ha liv medan allt är 
rent och i perfekt ordning. När du upp-
fostrar barn märker du att det är kaosar-
tat, men det kommer så mycket liv ur det. 
Många gånger vill man inte ha oordning i 
kyrkan, då släcker man många saker som 
Herren vill göra.

Se på dem som gått före
När vi kommer in på vad tillbedjan är sä-
ger han att ordet rymmer en miljon olika 
definitioner.

– Men för mig är tillbedjan att respon-
dera på en stark medvetenhet om Gud. 
Oavsett vad du gör under dagen, när som 

helst du känner Hans närvaro och ger re-
spons på den. Det kan vara väldigt enkelt. 
Men det är överlåtelse, det är det som det 
handlar om.
Vad tycker du är viktigt som lovsång-
sledare?
– Att förstå att det är vårt ansvar att läg-
ga text och melodier att sjunga i kyrkans 
mun. Vad vill du se kyrkan sjunga? Det 
är vårt ansvar att ta det på allvar. Jag tror 
kyrkan ska göra trosdeklarationer om vem 
Gud är och vilka vi är som Hans folk. Och 
att lära sig från de bästa, från dem som har 
varit med. Hur leder man människor? Att 
lära sig genom att titta på hur de gör. Ha 
kontakt med dina äldre ledare och fråga 
dem efter input om allt detta.
Lovsjunger ni tillsammans hemma, Du, 
din fru och barnen?
– Vi har tre barn och det vi gör hemma är 
att vara med dem, leka, laga mat, äta och 
göra oss redo för skolan. När det uppstår 
dötid försöker alla hitta en kudde för att 
lägga sig ner…, skrattar Brian Johnson.
Text: Per-Johan Ydregården

Bethel music 
skalar av
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i psalm 100:4 står det: ”gå in i hans portar med tacksägel-
se i hans gårdar med lov, tacka honom, lova hans namn.”
Det innebär alltså att jag börjar min bön med att tacka gud. 

i vår produktion har vi två sånger om tacksägelse Tack, 
tack Jesus och jubelropet.

i gamla testamentet offrades djur för att få förlåtelse.
i nya testamentet dog jesus för våra synder. eftersom vi 
lever i nya testamentets tid tackar vi här för vad jesus 
gjorde för oss. vi fokuserar korset.  (hebr.9:11-14, upp.1:5)

när prästerna blivit blodiga av att slakta djur för de dagliga 
offren behövde de tvätta sig rena (i gamla testamentet).   
vi som lever i nya testamentet och som tagit emot nå-
den behöver också leva i rening och förlåtelse; (helgelse)
genom att be om förlåtelse och ta emot förlåtelse skapas 
en frihet som varje människa mår bra av.  i bönen vår fader 
ber vi ”förlåt oss våra skulder liksom vi förlåter dem som 
står i skuld till oss” Detta är en viktig del i att leva ett rikt 
och attraktivt kristet liv. atmosfären av förlåtelse öppnar 
upp för mer av guds godhet i våra liv.(Matt.5:8)

i vår produktion har vi tre sånger som fokuserar korset och 
förlåtelse, Vid Ditt kors, Förlåt mig och Spikarnas lovsång.

i de sju oljelamporna i ljusstaken skulle det aldrig fattas 
olja och det var prästerna som ansvarade för att ljusen 
alltid skulle brinna.

vi anknyter här till bön om helig ande, som blir en bild på 
oljan. en bil utan olja fungerar inte, likaså behöver vi som 
kristna helig ande i våra liv i våra liv för att både orka och 
fungera. vi ber om helig ande. (ef. 5:18, 2.tim.1:7)

i vår produktion har vi två sånger om bön om helig ande, 
Helige Ande, kom hjälp oss idag och Lys upp mörkret.

i tabernaklet fanns ett bord med tolv brödkakor som skul-
le vara färska. talet tolv är en symbol på israels stammar i 
gamla testamentet. här anknyter vi till Bibelord, brödet – 
guds ord, ska vara något vi regelbundet lever i, läser och 
förkunnar. (kol.3:16, joh.15:7)

i vår produktion sjunger vi här två bibelkörer med evang-
elietexter, Är någon törstig och Bed så ska ni få.

här steg rökelsen upp och ”förhänget” blev verkligen in-
dränkt i denna doft. Men det var också ett offer i gamla 
testamentet.
vi använder denna bild och relaterar till uppenbarelsebo-
ken kap. 5:8 där det står om de heligas böner som rökel-
se inför tronen. här tar vi alltså tid för bön men även viss 
mått av tacksägelse. 
i vår produktion sjunger vi här två sånger, en bön och en 
tacksång.
Jag har hört om dina gärningar är en bön som relaterar till 
en profets bön i gamla testamentet och Med ena handen 
på hjärtat på hjärtat, som är en uttrycksfull sång om tack 
och kärlek till jesus.

Detta var en kista av trä som var överdragen med guld. 
Den innehöll de tio budorden och en kruka manna och stod 
i det innersta rummet, som kallades ”det allra heligaste”. 
Detta är den del i tabernaklet där gud uppenbarade sin 
härlighet tydligt. när vi är i fokus av guds helighet/närvaro 
släpper vi våra egna behov och möter honom i tillbedjan.
(hebr.10.19-23, ef.2:18-22) 

i vår produktion sjunger vi här tre sånger där vi upphöjer 
och ärar vår gud som är underbar, stor och har ett namn 
som står över alla andra namn,
Gud, Du är underbar, Vi vill ge Dig ära och Så stor är vår 
Gud.

Dessa är de 7 momenten i tabernakelbön. som inramning 
till denna ”vandring” har vi en välkomstsång Kom med och 
sjung och en avslutning Välsignelsen.

produktionen innehåller alltså 16 sånger som gemensamt 
blir ett gudstjänstupplägg, som passar för alla åldrar.

Ingången

Offeraltaret

Reningskaret

Den sjuarmade
 ljusstaken

Tabernakelprojektet

Skådebrödet

Rökelsealtaret

Förbundsarken

Teologisk reflektion av ett nygammalt Gudstjänstupp-
lägg hämtat från 2. Mos.25-31! Här presenteras tanken 
med att göra denna bild till en bönemodell.

undervisning
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