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DAVIDS HJÄRTA 3.0

”Allting förändras, ingenting består”, 
konstaterade den grekiske matematikern 
Pythagoras. Sant eller inte så vet de flesta 
av oss att förändring inte alltid är lika 
med förbättring. Med detta sagt så är 
det vår övertygelse om att vi ska bevisa 
motsatsen då det gäller framtiden för 
Davids Hjärta – den lovsångsresurs som 
tidningen Lovsång är en del av.

Davids Hjärta startade 1993, för 20 
år, resultatet av en vision som Gud lagt 
ner i några människor som möttes i en 
dynamisk församlingsplantering i Alvik i 
västra Stockholm. Det var en tid av för-
nyelse där enkla lovsånger blev en viktig 
del av gudstjänstlivet. Samtidigt var det 
anarki i kyrkovärlden. Sånger översattes, 
kopierades och spreds utan någon större 
hänsyn till Upphovsmännens rättigheter 
och flera översättningar kunde finnas på 
samma sång, ofta utan någon hänvisning 
till originalet. Rena vilda västern. 

Med Davids Hjärta så blev det mer 
ordning och reda. Översättningarna 
godkändes och auktoriserades, förlagen 
och upphovsmännen fick betalt och sång-
erna spreds till hundratals församlingar 
runt om i Sverige. Men det var stora 
högar med pappersnoter som postverket 
transporterade och kunderna kunde välja 
mellan kassett, LP-skiva eller CD. Davids 
Hjärta har uppdaterats i flera steg genom 
åren. Borta är högarna av pappersnoter. 
För närvarande distribueras Davids Hjär-
ta i en smidig box med en musik-CD och 
en resurs-skiva där alla noter och text/

ackordblad ligger som pdf-dokument 
på en DVD-skiva som även innehåller 
instruktionsvideos på hur sångerna spelas, 
videos från aktuella skivor, undervisning 
om lovsång och tillbedjan på ljudfil mm. 

Under 2014 så fortsätter vi att utveckla 
och förbättra abonnemanget. Vi ligger 
i startgroparna med Davids Hjärta 3.0. 
Redan till detta paket lanserar vi ett nytt 
gränssnitt baserat på en förbättrad tekno-
logi. Samtidigt bygger vi om vår hemsida 
(www.davidmedia.se) och anpassar den 
för ny hårdvara i form av smartphones 
och läsplattor. Faktum är att allt fler 
datorer säljs utan CD/DVD-läsare så 
på hemsidan skapar vi en avdelning för 
Davids Hjärta-abonnemanget. Planen 
är att distribuera hela paketet digitalt 
innan årets slut.  Med andra ord, musi-
ken, noterna, text-ackordbladen och det 
övriga materialet kommer att finnas på 
nätet så att användaren bara loggar in och 
hämtar ner det material som skall an-
vändas. Enklare, smidigare, åtkomligare, 
miljövänligare!

Samtidigt är det inte teknologin som 
är ”hjärtat” i Davids Hjärta. Och allt 
ska inte förändras.  Budskapet om män-
niskans högsta kallelse - att älska Herren 
Gud av hela hjärtat och av all vår kraft - 
är oföränderligt, oavsett alla teknologiska 
framsteg. Sångerna är budskapsbärare, 
”som vi sjunger, så tror vi”, och vi jobbar 
oförtrutet på för att Davids Hjärta även 
fortsättningsvis ska vara en uppskattad 
källa till inspiration och förnyelse i guds-
tjänstlivet!
Text: Lars Petersson
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Att utveckla och fördjupa tillbedjan 
i församlingar runt om i landet, det 
är tanken bakom den nya skivan 
som innehåller både svenska ori-
ginalsånger och översatt material. 
– Vi ville ta med olika typer av sånger
som passar i olika sammanhang och 
situationer. Lovsången är ju nycklar som 
på olika sätt kan hjälpa oss; att stilla ner 
oss, fokusera och framför allt fördjupa 
vår relation till Gud.

Det säger Lennart Hall, lovsångsut-
vecklare på David Media. ”För evigt 
Din”, som är den nionde skivan i serien, 
innehåller bland annat en nattvardssång, 
några sånger av bönekaraktär, några 
som har mer av proklamation över sig 
samt även sånger som leder in i djupare 
tillbedjan.

Många personer har bidragit till hel-
heten – vi har pratat med några av dem.

Inspiration från Norge
David André Østby är den norske 
låtskrivaren, lovsångsledaren och journa-
listen vars musik sprider sig i allt vidare 
kretsar. David brinner för den lokala för-
samlingen. Han menar att allt som ska 
kan påverka globalt måste börja lokalt.

– Guds rike kommer till den här värl-
den genom den lokala församlingen.

David tillhör själv Filadelfia Oslo där 
han började leda lovsång som 16-åring. 
Sedan årsskiftet är han anställd som 
lovsångsansvarig i församlingen och 
arbetar bland annat med att bygga upp 
en lovsångsskola. 

Davids sång ”Sjung ut” finns med på 
skivan ”För evigt Din”. 

– Den skrevs för ungdomskonferen-
sen Impuls i Stavanger, som har blivit en 
trendsättande miljö för lovsången i hela 
Norge. Det är en väldigt Jesusfokuserad 

sång, som talar om att namnet Jesus 
består även om våra omständigheter 
förändras. En tematisk sång som tar 
oss med från korset ända in i evigheten, 
berättar David.

”Sjung ut” har blivit mycket använd 
i Norge.
– Kanske är det den sång som har be-
tytt mest i Norge av alla sånger jag har 
skrivit. Det ska bli spännande att se om 
den också upplevs som en sång i rätt tid i 
Sverige, säger David.

Viktigt för låtskrivare att sam-
arbeta
Han har skrivit sången tillsammans med 
en annan norsk låtskrivare, Christian 
Hesselberg, och just det här att skriva 
musik tillsammans är något som David 
prioriterar. Mer än 90 procent av allt 
han skriver är samproduktioner med 

andra kompositörer. Han har tecknat 
ett avtal med Integrity Music vilket 
innebär co-writing med lovsångare 
som Ken Riley, Nathan Jess och Tim 
Hughes. Han tar också egna initiativ 
när han spontant får en idé till en sång 
och delar den med någon vän och 
kollega.

– Grunden till att jag så gärna skri-
ver med andra är min tanke att lovsång 
handlar om gemenskap – med Gud 
i första hand men också med andra 
kristna. I gemenskapen föds idéer, en 
sång kan bli så mycket bättre när man 
samarbetar.  Det blir också ett state-
ment om enhet, något som Gud önskar 
i vår lovsång, säger David.

Särskilt spännande blir det, menar 
han, när samarbetet sträcker sig över 
nationer och kulturer. David gör låt-
skrivarresor till länder som England, 

Tillbedjan, bön och 
proklamation på nya 
nära faderns Hjärta

fortsätter på sidan 6
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Holland och USA. Nyligen mötte han 
Aaron Keyes för att skriva musik.

– Och det var väldigt spännande, det
blev också ett teologiskt samtal som gav 
nya perspektiv. Sången får ett helt annat 
djup när man jobbar tillsammans med 
andra än när man skriver själv.

När sången blir en bön
Ellen Vingren är mångsysslaren som 
både läser och undervisar i teologi, 
frilansar som sångerska och ägnar sig 
åt skapande i alla möjliga former. Som 
lovsångsledare har hon medverkat på 
Frizon och genom åren samarbetat med 
bl a Johan Åsgärde och Martin Börjes-
son. 

Hennes egen sång ”Jesus Kristus dra 
mig till Dig” finns med på skivan. En 
sång som har en speciell historia.

– Det är skillnad på att veta något här
uppe i huvudet, och att verkligen låta 
det landa i hjärtat, säger Ellen.

Ett samtal med en vän satte igång 
processen. Personen ”satte ord på en 
dragkamp mellan hjärta och hjärna som 
nästan har blivit en tidsanda i svensk 
kristenhet”, säger Ellen. 

– Den här personen sa till mig att
”jag vet att Jesus älskar mig, men det 
har inte landat i hjärtat”. Sann förståelse 
handlar om att verkligen förstå, med 
hjärtat. Den här sången formulerade jag 
som en bön, både för den här personen 
och för mig själv. Ur den djupa förståel-
sen av att vi är älskade kan Gud leda oss 
vidare, säger Ellen.

Flera bibelord har direkt inspirerat 
texten, som Johannes 6:44 där Jesus 
säger att ”Ingen kan komma till mig utan  
att Fadern som har sänt mig drar honom”.

”Men också Jesaja 6:10 som talar om 
att ”[…] förstå med sitt hjärta, och 
omvända sig och bliva helat.” (1917 års 
övers.)

Att ta emot Guds kärlek i 
hjärtat
Sångtexten säger ”Jesus Kristus, dra 
mig till dig, så att jag förstår med hjär-
tat att du älskar mig. Led oss vidare.”

– I vår tid idag handlar det så mycket
om hjärnan och det rationella. Men 
hjärtat och förståndet skiljs i Bibelns 
språk oftast inte åt som vi gör idag. 
Hjärtat står i Bibeln för hela det inre 
livet, säger Ellen.

Det handlar inte om att tillbe på 
feeling eller bara när man ha rätt 
känsla, menar Ellen, utan om att hela 
människan ska landa i att hon är älskad, 
med hela sitt hjärta, hela sin själ och 
hela sitt förstånd.

– Vi behöver ha Guds kärlek som
grund och motiv när vi ber bönen om 
att bli ledd vidare, säger Ellen.

Nya sånger till MÖT-konferens
Josefina Gniste är ungdomspastor i 
Trollhättans Pingstförsamling och har 
ansvarat för lovsången både på Ny-
hemsveckor och MÖT-konferenser. 
När vi talas vid sitter hon som bäst 
med förberedelser för vårens MÖT-
konferens där deltagarna efter anmälan 
kommer att få tillgång till ett helt 
musikpaket med noter och mp3-filer. 
På så sätt har alla chans att lära sig de 
nya sångerna innan själva konferensen. 
Och musiken på Nära Faderns Hjärta 
9 är en viktig del i detta.

– Tanken är att man ska få med sig

ett gäng bra och nya sånger hem till sin 
församling, säger Josefina.

MÖT står för Musik, Överlåtelse och 
Tro. En konferens med anor som tidi-
gare gick under namnet pingströrelsens 
sång- och musikledarkonferens. Konfe-
rensen hålls i Smyrnakyrkan Göteborg 
den 7-9 mars – och är öppen för sång- 
och musikledare från alla samfund.

– Jag sitter med i ledningsgruppen
och vi kände att det här var en konfe-
rens som behövde förnyelse, att behålla 
det som är bra men också sträcka sig 
framåt. MÖT är en plats för överlåtelse, 
en plats där du får tro och hopp för din 
församling och det sammanhang du står 
i, säger Josefina.

Jämfört med konferensen Lovsång 

som brukar hållas i Kungsportskyrkan 
Huskvarna har MÖT en bredare musi-
kalisk botten.

– Här jobbar vi både med kör, orkes-
ter och solister. Sjunger både lovsång 
och förkunnande sång, säger Josefina.

Starkt genomslag på Nyhem 
Själv medverkar hon på ”För evigt din” 
med sång på ”Jesus är i centrum”, en 
svensk översättning av Israel Houghtons 
sång ”Jesus at the center”.

– Vi använde den här sången mycket
på Nyhem i somras och där landade 
den på ett väldigt bra sätt. Många hörde 
av sig efteråt och ville ha noter för att 
kunna använda den i sin egen försam-
ling, berättar Josefina. 

fortsätter på sidan 8

fortsättning från sidan 5
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Ellen Vingren

 roll på skivan:  sång, text och musik på ”jesus   
 kristus dra mig till dig”. sång  

och medöversättare på ”love   
came down”. 

 ålder:  30 år
 bor:  örebro
 familj:  maken john
 församling: mötesplatsen 
 gör:  är tillsammans med john  

 ansvarig för lovsången i  
  mötesplatsen, läser master  

i praktisk teologi (50%), frilansar  
 som lärare i teologi, som sång- 

  erska och tecknare. 
 lyssnar på: radio (p1 och podden värvet),  
 the brilliance, feist, rita  
 springer, a treehouse Wait,   
 melodikrysset, låten ”i´m  

letting go” från bethels platta  
 tides går på repeat just nu.
 läser:  bibeln och teologi. jag och   
 john läser ”vägvisare” av  
 magnus malm tillsammans
 intressen:  bra intervjuer och dokumentärer,  

instagram, kreativitet i största   
allmänhet, det som händer i  
tystnaden och allt jag får hålla   
på med just nu.

 dröm:  att alla människor ska få lära  
känna jesus superväl – att få  
se vad det skulle innebära, att  
alltid ge som gåva det jag fått  
som gåva. 

 förebild:  jesus, john, de strukturerade,  
de genuint glada och de som  
håller allt med öppna händer i 
full förtröstan på gud. 

Josefina Gniste

 roll på skivan:  sjunger på jesus är i centrum.
 ålder:  28 år
 bor:  trollhättan
 familj:  gifte mig med lukas i somras.
 församling: trollhättans pingstförsamling
 gör:  ungdomspastor i trollhättans  
  pingstförsamling 
 lyssnar på: just nu på nyskrivet material  

inför konferensen möt
 läser:  de som har berört mig mest  

är vägvisare av magnus malm  
och kärlek som befriar av  

 francine rivers.
 intressen:  att umgås med människor och  

att vara kreativ på olika sätt.

 dröm:  att bli mer och mer lik jesus.
 förebild:  Whitney Houston när det gäller  

musiken och min mamma  
 gunilla när det gäller hur jag vill  

se på mina medmänniskor.

– Det är en fantastisk sång att sjunga!
Man enas i en längtan som församling, 
och det tycker jag är så vackert.

Nära Faderns Hjärta-serien kom till 
för att betona att intimitet är en viktig 
dimension i tillbedjan. 

Det nytestamentliga ordet för till-
bedjan – proskuneo – betyder att ”böja 
sig fram för att kyssa”.

– En annan orsak till serien Nära
Faderns Hjärta är att kunna fånga upp 
sånger och lovsångsledare från olika 
sammanhang på samma skiva, därför 
behövde vi ett samlingsnamn, berättar 
Lennart Hall.

Text: Gabriella Mellergårdh

Bilder: Maria Reinwalds, Stina Vingren,  
Anders Kjønda

David André Østby

 roll på skivan:  låtskrivare och vokalist på  
 ”sjung ut”.

 ålder:  33 år
 bor:  oppegård, strax söder om  
  oslo.
 familj:  gift med marian och har tre  

söner; lukas emile, 6 år; julian,  
4 år och matheo, 4 månader.

 gör:  Har under tio år jobbat som  
journalist och redaktör på  
tidningen korsets seier men  

 är från årsskiftet anställd som  
lovsångsansvarig i filadelfia- 

  kyrkan oslo.
 lyssnar på: ofta helt annan musik än den  

jag själv spelar och producerar.
 läser:  mest facklitteratur och upp- 
  byggelselitteratur. dessutom  

läser jag alltid dagens vers på  
min bibel-app. 

 intressen:  jag har det bra som kan jobba  
med mina största intressen –  

 kyrka, musik och lärjunga- 
  träning.

 dröm:  att nästa generation ska  
 komma längre än min genera- 

  tion har gjort. 
 förebild:  människor som kan sätta andra  

före sig själv och som kan heja  
på nästa generation.

fortsättning från sidan 7
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En av Aarons sånger, Moses Sång, som 
finns med på senaste Davids Hjärta-
produktionen, bär en frisk uppenba-
relse av en sida av Guds karaktär vi 
sällan besjunger. Nämligen Gud som 
stridsman, en krigare som strider för 
sitt folk. 

Vi växlade några ord med Aaron 
om Song of Moses och hans intryck av 
besöket på Lovsång 13.
Hur ser din låtskrivningsprocess ut?
- Jag brukar arbeta på en sång i unge-
fär ett halvår och har många sånger i 
process samtidigt, ungefär 40 sånger. 
Allt från lösa idéer till nästan färdiga 
sånger. 

Efter 6 månader brukar jag veta ifall 
sången är bra, då provar jag den när 
jag leder lovsång. Om människor har 
svårt att fånga sången eller har svårt 
med melodin så jobbar jag vidare. Jag 
ser inte sången som färdig för än den 
är inspelad. 

Aaron skriver oftast sina sånger 

tillsammans med andra. Denna sång 
var inget undantag. De var fyra-fem 
stycken som jobbade med sången och 
de fick även hjälp med vissa textjuste-
ringar av Graham Kendricks. 
Berätta om bakgrunden till Song of 
Moses
- Jag skulle utan problem kunna pre-
dika en timme om innehållet i sången. 
Min research för sången blev mer än 
20 sidor i mitt anteckningsblock så 
varje strof rymmer mycket teologisk 
tyngd. 

Första nedskrivna sången i bibeln 
hittar vi i 2 Mos 15. En lovsång Mose 
sjunger till Gud efter att Gud tagit 
dem genom Röda havet efter befrielsen 
ur Egypten. Temat i Moses sång är att 
Gud är en stridsman som räddat dem 
och kommer att regera för alltid. Sam-
tidigt återfinns samma sång i Uppen-
barelsebokens 15:e kapitel. Detta är ju 
häftigt! Gud verkar gilla att bli hyllad 
för den stridsman han är! 

aaron Keyes  
om Herren  
som stridsman

Aaron Keyes, lovsångsledare från 
Atlanta (Us), gjorde ett uppskattat  
Sverige-besök i höstas. De som 
hörde Aarons sånger på Lovsång 13 
eller lyssnat in dem på hans skivor 
möter en fantastisk låtskrivare som 
på ett fokuserat sätt arbetar med 
teologin i sina texter. 
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Kanske har du också sett att David 
beskrivs som ”Israels ljuvlige sångare” 
i 2 Sam 23:1, men innebar det att han 
ledde människor i lovsång? En samlad 
beskrivning verkar vara svår att hitta, 
och inte ens när Paulus i Nya testa-
mentet räknar upp olika tjänster och 
gåvor som ska fungera i församlingen 
nämns något om lovsångsledare (1 Kor 
12).

Faktum är att vi bara i undantagsfall 
får reda på vilka som leder en sång, och 
sällan berättas det om hur det lät. Vi 
får inte heller särskilt ofta reda på när 
psalmerna sjöngs, eller hur många som 
deltog. Bibelvetare (sådana som forskar 
på Bibelns texter) har därför föreslagit 
olika hypoteser. Någon har menat att 
många av psalmerna troligtvis sjöngs 
vid en stor årlig nyårsfest som firade 
Herrens tronbestigning. Någon an-
nan har föreslagit att psalmerna, i sin 
nuvarande form, snarare hör hemma i 
ett mer privat, meditativt sammanhang. 
Men oavsett hur vi resonerar kvarstår 
att vi egentligen inte vet så mycket.

Ledarna eller sångerna?
Vad innebär då detta? Är inte lovsångs-
ledare ”bibliska?” Jo, visst är de det, 
men avsaknaden av tydliga beskrivning-
ar av lovsångsledarnas funktion kan få 
utmana oss att se en underliggande po-
äng. Vi kan nämligen börja ana att det 
i bibeltexterna inte handlar så mycket 
om ledarna som om sångerna. I de berät-
telser där lovsångsledare nämns hamnar 
de ofta i skuggan av den sjungna bönen. 
Fokus är på det som sjungs, på teo-
login, eller kanske hellre: på den som 
besjungs. Sångaren, lovsångsledaren får 

aldrig skymma detta! Vi kan också ana 
att det inte verkar finnas något givet 
sätt att lovsjunga, snarare en stor frihet. 
Psaltarens psalmer vittnar inte om 
något specifikt sätt att framföra musik. 
De vittnar om Gud. Om Guds väldiga 
gärningar, godhet och nåd. De vittnar 
också om Guds folk, det folk som lever i 
ständig relation med Gud. Med allt vad 
det innebär.

Man skulle kunna formulera detta till 
en konkret utmaning. Att tillbe genom 
lovsång, att tillbe genom tonsatta böner 
måste få tillåtas att ständigt anta nya 
former för att profetiskt kunna utmana 
till fördjupad förundran. Jag använder 
ordet profetiskt här, det kommer bli 
tydligt längre fram vad jag menar.

Med fokus på berättelsen
Går det då inte att tala mer specifikt än 
så om lovsångsledarens funktion och 
tjänst? Visst går det, men då behöver 
vi leva nära texterna och ständigt låta 
dem utmana och utrusta oss. För ofta 
när Gud säger någonting genom sitt 
ord, gör Gud det i berättelsens form. Så 
också när det gäller lovsångsledare, och 
därför är det mitt i en berättelse som vi 
nu ska göra ett nedslag. I Bibelns andra 
bok, 2 Mosebok, stöter vi nämligen på 
Bibelns första lovsångsledare.

Berättelsen jag talar om är en av de 
viktigaste berättelserna i Gamla testa-
mentet, den som tydligast har format 
Guds folks erfarenhet och vittnesbörd: 
uttåget ur Egypten och vandringen 
genom Sävhavet. Ni känner säkert till 
den. Men vad har det med lovsångsled-
ning att göra? Låt oss tillsammans titta 
på 2 Mos 14–5.

sjung till  
Herrens ära!
Undervisning av david Willgren
Vad säger egentligen Bibeln om lovsångs-
ledarens funktion och tjänst? Kanske har 
du ställt dig den frågan, och börjat leta  
efter någon bra beskrivning. Du har då  
säkert stött på de anonyma “musikledar-
na” i många av psalmernas överskrifter  
(t.ex. Ps 4:1), eller de leviter som kung David 
anställer för att ansvara för sången i temp-
let (1 Krön 6; 15). Men hur såg egentligen 
deras tjänst ut? 

fortsätter på sidan 14
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Genom ett stormigt hav
I Kapitel 14 får vi reda på att Farao satte 
efter Israels barn, som lämnat Egypten 
med riktning mot öknen. Han hinner 
upp dem vid Sävhavet, där de slagit 
läger (v.1–9) och Israel reagerar med 
förskräckelse. Men genom ett mäktigt 
under, genom Moses lyftade hand, delar 
Gud på havet, och Israel kan tåga ut till 
frihet (v.10–22). 
När Farao följer 
efter låter Gud 
vattnet flöda 
tillbaka och drän-
ker så hela den 
egyptiska hären 
(v.23–9). Segern är 
fullkomlig, och i 
kapitel 15 får vi se hur Mose och Israels 
barn sjunger en lovsång till Herren, följt 
av att Miriam och ett antal kvinnor gör 
detsamma. 

I alla fall som det verkar.
Men när vi läser Bibeln löper vi all-

tid en risk att missuppfatta. Bibeln är 
Guds ord till oss, men det är skrivet på 
ett främmande språk i en avlägsen tid. 
Vi kan alltså, trots att vi läser texterna 
noga, missa vissa poänger som de första 
mottagarna uppfattade, av det enkla 
skälet att vi lever flera tusen år senare. 
Precis detta kan vara fallet med 2 Mos 
14–5. För i den hebreiska texten finns 
ett antal märkligheter som bibelvetare 
länge försökt få grepp om, märkligheter 
som delvis försvinner i våra översätt-
ningar

En förändrad blick
För det första är fyra verser mycket lika 
varandra. En del av vers 14:29 återfinns 

ordagrant i 15:19, och inledningen 
till den sång som sjungs av ”Mose och 
Israels barn” i 15:1–18 är identisk med 
den sång som sjungs av Miriam i v.21. 
Dessutom finns ett antal grammatiska 
konstigheter. I 15:20 står att Miriam 
följs av ett antal kvinnor, och att Mirjam 
”sjöng till dem”. På hebreiska är detta 
”dem” maskulint. Likaså är uppma-

ningen ”sjung 
till Herrens 
ära!” masku-
lin. Miriam 
sjunger alltså 
inte till kvin-
norna utan till 
en skara som 
inkluderar 

män. Men vilka? Och vad har detta med 
lovsångsledarens funktion att göra? Låt 
mig förklara.

Tittar vi på berättelsen om hur Gud 
leder Israel genom Sävhavet ser vi att 
den slutar med en slags sammanfattning 
(14:30–1), och här beskrivs det Israel såg 
på två sätt. Först ser de någonting högst 
konkret, egypterna ligger döda på havs-
stranden. Men detta första seende leder 
vidare till ett annat seende, en ny för-
ståelse, ”Israel såg hur Herren bevisat 
sin stora makt,” och denna insikt, att det 
som hänt fått en tydlig innebörd, väcker 
gudsfruktan och tro. När Israel först 
hade sett Farao och hans här närma sig 
hade de slagits av fruktan (v.10), men nu 
var deras blick en annan. De fruktade 
inte längre Farao, utan förtröstade på 
Herren!

Det som följer är sedan en sång, en 
hymn, där Guds väldiga handlingar pri-
sas (15:1–18), och efter sången kommer 

så den första upprepningen. Någonting 
som redan sagts sägs igen i v.19. Varför?

Analepsis
Inom litteraturvetenskapen finns ett 
begrepp, analepsis, som ungefär betyder 
”flashback.” Det är en berättarteknik 
där berättaren, för att skapa en effekt, 
tillfälligt undanhåller viktig information 
för att först senare upplysa läsaren. Den 
som läst mycket romaner har säkert 
stött på detta, och det intressanta är 
att det finns tydliga exempel på detta 
i gammaltestamentlig berättarstil. En 
bibelvetare vid namn Gerald Janzen har 
därför föreslagit att v.19 skulle kunna 
vara en sådan ”flashback.” Hur? Janzen 
menar att det lilla hebreiska ordet ki
(”ty”), tillsammans med den ordagranna 
upprepningen av 14:29, antyder att be-
rättaren här vill föra oss tillbaka till just 
14:29. Det som händer i verserna som 
följer, i 15:20–
21 utspelar sig 
alltså egentligen 
mellan 14:29 
och 14:30! En 
typisk analepsis, 
och en viktig 
sådan! För 
utifrån detta förslag skulle det ”faktiska” 
händelseförloppet (d.v.s. det som berät-
taren skickligt och medvetet flyttat om) 
se ut så här:
Faraos hästar gick ut i havet med vagnar 
och ryttare, Herren lät vattnet strömma 
tillbaka, men Israels barn gick torrskodda 
över och såg egyptierna ligga döda på 
havsstranden. Mirjam tog då en tamburin, 
och följd av alla kvinnor uppmanade hon 
folket att brista ut i sång. När Israel såg 

hur Herren bevisat sin stora makt, stämde 
de in i lovsången till Herren.
Läser vi texten på detta sätt löser vi 
alltså problemet med det maskulina 
”dem” i v.21. Mirjams uppmaning blir 
inte bara riktad till de efterföljande 
kvinnorna, utan till hela Israels folk! 
Alla Israels barn uppmanas att lovsjunga 
Gud som ett gensvar på Guds mäktiga 
under, och det är precis det som händer. 
Mirjam säger ”sjung till Herrens ära” 
(15:21). Folket svarar ”Jag vill sjunga till 
Herrens ära” (15:1). 

Bibelns första lovsångsle-
dare?
Vilka slutsatser kan då dras av detta? 
För det första kan vi konstatera att Mir-
jam, Moses syster, verkar vara Bibelns 
första lovsångsledare. Den sång som 
i många Biblar har rubriken ”Moses 
sång” (15:1–18) leds alltså av henne, 

inte av Moses. 
I grundtexten 
framträder detta 
tydligt. Mirjam 
sjunger ”till dem” 
i 15:21, och i 
15:1 sjunger 
folket ”till Her-

ren.” Om Guds verk. Om Guds storhet 
och ära. 

För det andra ser vi att Mirjam aldrig 
kallas för lovsångsledare, trots att hon 
leder folket i lovsång. Bibel 2000 har 
översatt v.21 med ”och Mirjam ledde 
sången,” men ordagrant står alltså att 
Mirjam sjöng ”till dem.” Det som dä-
remot står är att Mirjam var profetissa, 
och detta är viktigt. Det antyder näm-
ligen att en av lovsångsledarens främsta 

fortsättning från sidan 13
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För det första kan vi konstatera 
att Mirjam, Moses syster, verkar 

vara Bibelns första lovsångsledare. 
Den sång som i många Biblar har 
rubriken ”Moses sång” (15:1–18) 
leds alltså av henne, inte av Moses.

Lovsångsledaren har alltså en 
viktig funktion. Inte främst kopplat 
till musiken, stilen, sättet, utan till 
Guds blick. Att profetiskt se med 
Guds blick och tala sant om Gud.



Vi kan nämligen börja ana att 
det i bibeltexterna inte handlar 
så mycket om ledarna som om 
sångerna. I de berättelser där 
lovsångsledare nämns hamnar 

de ofta i skuggan av den sjungna 
bönen. Fokus är på det som sjungs, 

på teologin, eller kanske hellre:  
på den som besjungs.

mågan och potentialen att dra in andra, 
som i framtiden skulle höra denna sång. 
När vi stämmer in i denna sång idag, 
flera tusen år senare ställer vi oss därför 
bredvid Moses och Israel, ser ut över 
havet och lyssnar till Mirjams, Bibelns 
första lovsångsledares uppmaning: 
”Sjung till Herrens ära!”
Lovsångsledaren har alltså en viktig 
funktion. Inte främst kopplat till musi-

ken, stilen, 
sättet, utan 
till Guds 
blick. Att 
profetiskt se 
med Guds 
blick och 
tala sant om 
Gud. Det vi 
sjunger och 
bekänner 
blir centralt. 
Bara så kan 
människor 

föras ut till frihet. Till sanningen. Till 
förtröstan. Det Mirjam gjorde vid Säv-
havets strand är vi som lovsångsledare 
kallade att göra idag. Att föra människor 
till frälsningens platser. Till sanningen. 
Kristus. Så att vi får skåda Guds seger 
med öppnade ögon.

David Willgren, 30 år. Doktorand i Gamla 
testamentets exegetik vid Lunds universitet 
sedan hösten 2011. Skriver på en avhandling 
om Psaltarens redaktionshistoria.

Timlärare på ÖTH (Örebro Teologiska Hög-
skola), samt ALT (Akademi för Ledarskap 
och Teologi). Gift med Fatima, pappa till 
Samuel.

Bor i Umeå sedan hösten 2013. 
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funktioner inte ligger i musikalisk 
skicklighet, utan i förmågan att se med 
Guds ögon. Det är som profetissa som 
Mirjam leder folket i lovsång. Hennes 
funktion är att öppna folkets ögon så att 
de ser på världen med Guds ögon. Hon 
ger, genom de två enkla sångraderna 
”sjung till Herrens ära, ty högt är han 
upphöjd. Häst och man störtade han i 
havet” ett nytt så kallat ‘tolkningspara-
digm’, d.v.s. ett 
nytt, sant sätt att 
relatera till och 
förstå det som 
precis hänt. Uti-
från vem Gud är. 
Och hon sjunger 
till dem. Inte för.

Detta leder 
fram till den tredje 
slutsatsen, slutsat-
sen att Mirjams 
sång faktiskt blir 
en del i Guds 
frälsande handling. Gud räddade folket 
från Farao. Folket såg egypterna ligga 
döda. Men det är genom Mirjams lov-
sång, genom den profetiska, tonsatta 
bönen som folket förmår ta sig från det 
första, konkreta seendet till det andra, 
fördjupade, sanna seendet. Genom att 
Mirjam leder folket i lovsång får de, 
för att använda Bibelns språk, öppnade 
ögon (jfr Jes 42:6–7).

Vid Sävhavets strand
Att folket såg och därmed förtröstade 
på Herren var alltså ett resultat av den 
nya sång Gud lagt i Mirjams mun (jfr Ps 
40:3–4). Sången drog in folket i Guds 
handlande, och fick därmed också för-

Har din församling en 
CCLI-licens?
Datalagra, projicera och skriv ut sångtexter 
lagligt i församlingens verksamhet  
– med CCLI:s Årslicens.

Projicera sångtexter lagligt under 
konferens/läger/festival  
– med CCLI:s Evenemangslicens.

Välkommen att höra av dig:  
090-190 110, info@ccli.se

Ansök om licens på:  
www.ccli.se

LEDD FÖR ATT LEDA
www.lovsang.se
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Vad gör du i höst? 
Vi har två kurser för dig som leder lovsång 
och vill tjäna Gud med din sång och musik. 
Vilken väljer du? 

• Bibel & Efterföljelse - Lovsångsprofil

• Bibelskola Livskraft - Lovsångsledarinriktning

  Läs mer & ansök! 

  www.liljeholmen.nu  
  www.tmu.org 

fortsättning från sidan 10

Varför tror du att uppenbarelsen om att 
Gud är en stridsman för vår räkning 
är viktig idag? 
- Därför att vi har en fiende som vill 
stjäla, slakta och döda! Om allt vi vet 
om Gud är att han är mild, en tröst vid 
behov, då vet vi inte att det troligtvis 
bästa vi kan göra i tider av prövning och 
attacker är att lovprisa och tillbe Gud. 

Vi behöver kombinera tillbedjan med 
krigföring, vilket bibeln gör. Gud är en 
stridsman och bär bland annat namnet 
”Herren Sebaot”. Ibland översatt med 
”Herre över himlens skaror”, men 
namnet betyder egentligen ”Herre över 
änglarnas armé”.

Tänk att Gud både är Kung och 
Stridsman! Orsaken till att han ”regerar 
för alltid”, vilket är en strof i både 2 
Mos 15 och i vår sång, är att det inte 

kommer någon kung som besegrar 
honom. Vilket hopp, vilket löfte! Det 
finns också en aspekt av detta i Guds 
frälsande handling mot oss människor: 
Innan vi tog emot Guds kärlek och räd-
dande nåd, så stred Gud för vår skull!”
Vad har stannat hos dig efter Lovsång 13?
- Hungern och mänskornas längtan 
efter ny uppenbarelse. Det var stort för 
mig att möta, då jag inte sällan kommer 
till platser där många verkar vara mätta 
och nöjda. Det fanns en härlig bredd 
hos er. Det rymdes stillhet och ösig fest 
under samma helg, vilket vi älskar och 
värderar högt. Vi fick ge allt vi hade, 
inte bara valda bitar. Det var en fantas-
tisk helg för oss! Personligt upplevde vi 
också en hjärte-kontakt till människor vi 
mötte, vi tyckte om er! 

BIBELS
KOLA

LOVSÅNG/GUD
STJÄNSTPRO

FIL

BIBELSKOLAGROW.SE
Utvecklas i lovsång och tillbedjan, 

gudstjänstkoordinering och kreativitet.
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Clas Vårdstedt är aktuell med ett 
nytt skivprojekt med en spännan-
de koppling. 
Vi fick en pratstund med upprymd 
mångsysslare.
För några år sedan var du på väg 
att lägga musiken/låtskrivandet ”på 
hyllan”. Vad hände?
Jag upplevde en konstnärlig torka i mitt 
liv och tänkte att jag kanske hade skrivit 
den sista sången redan. Jag beskrev det 
då som att jag ville måla en tavla med 
hade inga färger på paletten. Jag blev 
barnsligt naiv och ställde ett ultima-
tum till Gud där han fick en vecka 
på sig att visa vägen för mig. Under 
den nästkommande veckan ringde det 
uppmuntrande samtal från personer jag 
inte kände och jag fick ett vykort från 
någon. Det blev en tydlig bekräftelse på 
min kallelse. 
Behövs det verkligen fler  
lovsångsskivor?
Det vi nu tycker är gamla lovsånger 
var en gång nya lovsånger då de kom 
i bruk. Sånger skrivna i sin samtid 
har alltid haft ett stort värde för Guds 
folk.  Det jag skriver idag är ju ett slags 
fingeravtryck av den kultur jag lever i 

eller gjort till min. ”Mina” sånger är i 
mångt och mycket ett tonsatt böneliv 
och har sitt ursprung i det som predikas 
i den församling jag lever i. Då blir 
inte sångerna heller ”bara” mina utan 
kan även tillskrivas många fler. Ska vi 
lovsjunga i evigheters evigheter behövs 
en rik sångskatt att gräva ur så!
Du formulerade fyra ”mål” med skivan. 
Kan du kort kommentera varje ”mål
• Sånger som inte bara berör och/eller 
anspelar på vårt känsloliv utan också 
levererar guds sanningar.

Besjungen fakta om Gud, proklama-
tionen att t.ex. ”Gud är kärlek” är viktig, 
inte bara sjunga att man vill känna Guds 
kärlek...
• Jesuscentrerade sånger om befrielse 
från oss själva som leder till efterföl-
jelse/lärjungaskap

Magnus Malm har sagt; ”Sök dig 
själv och du finner tomhet, sök Kristus 
och du finner dig själv” Vi vill så gärna 
ha kontrollen över våra egna liv. Jag tror 
att den sanna friheten ligger i att vara i 
Guds grepp, att vara buren, hållen. 
• Sånger som har sin utgångspunkt i 
vår vardag men som trots livets alla ny-
anser har all anledning till lovprisning.

Trots allt elände runt om oss är Gud 
ändå den Han säger sig vara och han är 
värd all vår lovsång och tillbedjan. Det 
är inte alltid en enkel hållning men en 
god riktning för våra liv.
• Sånger som leder till en större 
hunger efter mer av Jesus

Nöj dig inte med mindre än att du 
frågar dig själv ”Hur nära kan jag kom-
ma Dig?” Sök Gud ständigt! Bed ”smält 
mig, fyll mig, tänd mig, sänd mig”
Du har valt att samarbeta med 
Compassion International genom att 
skänka skivans och sångernas intäkter 
till deras arbete. 
Den enkla förklaringen är att livet med 
Jesus har förändrat mig. Innan jag drog 
igång med låtskrivandet sommaren 
2013 funderade jag en hel del på vad 
nästa steg för mig skulle kunna vara. 
Hur skall det jag sjunger om att omsät-
tas i praktisk handling? ”Jag vill leva 
helt för dig…” Ja, men var, när och 
hur? Det resulterade så småningom i 
ett möte med Compassion och bitarna 
föll på plats. Samtidigt utannonserades 
temat för lovsångskonferensen 2013 
”Hands up - hands out”. Det blev som 
en profetisk hälsning rakt in i min 
situation och tankarna kring en ny skiva 
tog fart på allvar. Jag ville helt enkelt ge 
bort produktionen till Compassion och 
samtidigt förlägga sångerna hos David 
Media som har fått betyda så mycket 
för mig under alla år. Det vackra är att 
samtliga som har varit involverade i 
produktionen, musiker, tekniker, hotell, 
fotografer etc. har känt delaktighet i 
min vision och ställt upp helt utan tanke 
på ersättning. Det är att gå i Jesu sanda-
ler. Jag är oerhört rörd och tacksam!  

Berätta om samarbetet och vad  
det innebär
Förutom att skivans och sångernas 
intäkter går till projekt i byar där 
Compassion bedriver fadderverksamhet 
har jag som Compassion-ambassadör 
möjlighet att vara röst för alla barn som 
lever i fattigdom och inbjuda människor 
till engagemang som fadder för ett eller 
flera barn. 
Vad har lovsång gemensamt med 
fadderbarnsverksamhet?
Lovsång har egentligen väldigt lite med 
musik att göra. Det är en aktiv handling. 
Att ge Gud ära innebär att hela livet blir 
till en lovsång. Det handlar om att i kär-
lek lyda Jesus ord. Att älska Herren över 
allt och vår nästa som oss själva. Att ta 
hand om medmänniskor, bry sig om de 
svaga och vårda skapelsen är lika viktiga 
delar av tillbedjan som gudstjänsten.  
Det är ingen motsats till sång och bön 
utan en annan sida av samma liv. Ett liv 
där handling och bön har blivit ett. 
”När ni bärgar skörden i ert land, 
skall du inte skörda intill yttersta 
kanten av din åker, och du skall inte 
heller plocka ströaxen efter din skörd. 
Detta skall du lämna kvar åt den 
fattige och åt främlingen. Jag är HER-
REN, er Gud.” (3 Mos 23:22). 
För mig och Compassion är det här 
bibelordet en ständig påminnelse om 
att ”lämna kvar en bit av hörnet till de 
som inget har”. Vill du veta mer om hur 
du kan vara med och befria barn från 
fattigdom i Jesu namn, gå in på www.
compassion.comför mer information. 
Du kanske inte kan förändra hela värl-
den, men du kan förändra hela världen 
för ett barn!

från torka  
till källa för  
behövande  
barn
Text: Lars Petersson

Foto: David Zandén
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Nu startar den....

Lovsångslinjen
Hösten 2014 på Dalkarlså Folkhögskola

Ettårig kurs för sångare & musiker som vill utrus-
tas & utvecklas för kreativ & betjänande 
lovsångsgudstjänst i Guds rike!

Plats för musikalisk skaparglädje, andlig fördjupning & 
härlig gemenskap tillsammans med erfarna  
lovsångsledare!

Ansök  

ONLINE  

dalkarlsa.nu

Bo Järpehag

Micke Fhinn

Dalkarlså 
Umeå

Huvudlärare; Bo Järpehag (kursföreståndare), 
Micke Fhinn, Lasse Peterson, Johnny Trossö, 
Jonas Holmström.  
 
Gästlärare; Mattias Martinsson, Lennart Hall 
mfl.

NYheter!

Planetshakers

www.davidmedia.se

Rend Collective Experiment
 

Martin smith

Gungor

Tim Hughes, 
Planetshakers m.fl

Misty Edwards

israel Houghton

Brian & Katie 
Torwalt

Vineyard UK

Brooklyn  
Tabernacle Choir

släppsimars

släppsimars






