Inaly som syns
under tray
Bevara mig som din ögonsten,
göm mig i dina vingars skugga.
Ps 17:8

medverkande:

göm mig i
dina vingar
erik tilling
Sid. 1 (Framsida)

Sid. 8 (Baksida)

Clas Vårdstedt: sång (1, 3, 6, 9, 10)
Malin Boqvist: cello, sång (4 )
Bengt Johansson: sång (8)
Martina Boqvist: sång (5)
Camilla Tilling: sång (2, 6, 7)
Maria Brengesjö: fiol
Thomas Hagby: dragspel
David Stjernholm: flöjt
Björn Alinder: djembe (2)
Erik Tilling: gitarrer, bouzouki
Jan Nordbring: elbas, akustisk basgitarr, klaviatur, lapsteel
Per Nordbring: trummor, slagverk, klaviatur, loopar
Kör: Clas Vårdstedt (2, 7), Martina Boqvist (1, 5, 6, 8),
Carina Cederborg (2), Samuel Bergman, Ariane
Karpenman, Mikael Johansson, Per Nordbring, Charlotta
Catoni, Erika Kjellberg, Robert Johnsson (5, 6, 8).
Producerad & arrangerad av Erik Tilling, Jan & Per Nordbring.
Exekutiv producent: Lars Petersson.
Tekniker: Jan & Per Nordbring.
Inspelad februari, september – oktober 2001 i TM P studios, Västra Frölunda.
Mixad i TM P studios av Cenneth Almgren.
Mastrad i Digitalfabriken av Tomas Ferngren.
Grafisk form och foto: Ingrid Lundgren.
Lovsånger från Davids hjärta 24
www.eriktilling.com
Tack till: Lasse P – för förtroendet. Per & Jan – utan er hade detta aldrig
blivit av! Alla medverkande sångare och musiker som gjort skivan till vad den
är! Saronförsamlingen, Hagakyrkan, Camilla som manade på, Bengt J,
Harald O, Cordia-gänget, Ulla-Stina R, Stanley på Gitarren, Lars N, Mor, Far,
Syster Yster & Daniel, Micke J, Carina & Daniel C, Ann & Björn A, Johan &
Veronica N, Lars & Tia H, Daniel & Tine R, Ingrid L, Anna & Mattias A, Lars E,
Mattias M, Samuel K, Mattias B och alla andra underbara vänner för stöd,
uppmuntran och förböner. Störst tack till Dig som gömmer mig i dina vingar!

Som hjorten till vatten,
så längtar jag till Dig.
Jag törstar efter Gud,
efter levande Gud.
Förbarma dig Gud,
jag flyr till Dig.
Låt ditt ansikte lysa,
över mig varje dag.

Sid. 2

Göm mig i dina vingar,
håll mig intill Dig.
Bevara mig som Din egen,
kom dra mig närmre.
Göm mig i dina vingar,
håll mig intill Dig.
Bevara mig som Din egen,
var mig nära.
Erik Tilling (Ps 17:8, 42:2 –3)
© 2001 David Songs

i din närhet
Jag är rädd,
men hos Dig är jag trygg.
Jag är trött,
men hos Dig får jag vila.
Jag är ensam,
men Du finns här hos mig.
Jag är din,
och hos Dig är jag trygg.

Du känner all min nöd,
Herre, bli kvar hos mig.
Rena mig från all synd,
gör mig fri.
Fernando Ortega
Originalets titel: Come, oh redeemer, come
© 1992 Izzy Sol Songs/B MG Music Publishing
Scandinavia AB/Copycare Scandinavia AB.
Auktoriserad svensk översättning: Erik Tilling

stjärnhimlens konung
Du som är mitt ljus,
lys upp mitt mörker.
Stjärnhimlens konung,
led mig.
Du som är min eld,
smält det frusna.
Skapa i mig liv,
gör mig hel.
Du som möter min längtan,
Du som svarar på min bön,
Du som bär all min ängslan,
Du är min frälsning mitt enda hopp!
Clas Vårdstedt
© 2001 David Songs

aftonhymn
(instrumental)
Erik Tilling
© 2001 David Songs

Sid. 7

göm mig i dina vingar

3:12

2. i din närhet 4:25
3. nära jesus 4:07
4. närmare mig 4:05
5. det sjunger i själen 2:41
6. skapelsens lovsång 3:53
7. alltid hos mig 3:27
8. härlig är jorden 4:45
9. kom 4:03
10. stjärnhimlens konung
11. aftonhymn 3:32

3:54
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Tidevarv komma, tidevarv försvinna,
släkten följa släktens gång.
Aldrig förstummas tonen från himlen
i själens glada pilgrimssång.
Änglar den sjöngo först för markens herdar.
Skönt från själ till själ det ljöd:
Människa, gläd dig, Frälsarn är kommen,
frid över jorden Herren bjöd.

Sid. 6

Traditionell folkmelodi
Text: BS Ingemann 1850, C Bååth-Holmberg 1884
Musik: Schlesisk folkvisa, Breslau 1842
Arrangemang: Erik Tilling
© Arr. 2001 David Songs

kom
Upphöjd är Du, o Gud.
Helig, helig.
Eviga kärleks ljus,
hör min bön.
Rädda mig från allt ont,
från min strävan.
Förbarma Dig över mig,
hör min bön.
Kom längtan i mitt bröst,
var mig nådig.
Kom var mitt hjärtas tröst,
skänk mig frid.

I din närhet vill jag vara,
Du är mitt ljus, min styrka, min tröst.
I din närhet vill jag vara,
Du är mitt ljus, min vila, min hjälp.
Jag ropar till Dig Gud,
min trygghet och min hjälp.
Jag ropar till Dig Gud,
min vila och mitt ljus.
Erik Tilling (fritt efter bön av Dietrich Bonhoeffer)
© 2001 David Songs

nära jesus
Varje morgon, varje dag,
varje morgon, varje dag,
varje morgon, varje dag,
nära Jesus.
Nära Jesus, nära Jesus,
detta enda är mig nog, nära Jesus.
Min längtan är att va’,
min längtan är att va’,
min längtan är att va’,
nära Jesus.
Jag vill leva mina da’r,
jag vill leva mina da’r,
jag vill leva mina da’r,
nära Jesus.
Traditionell amerikansk hymn
Arrangemang: Fernando Ortega
Originalets titel: Give me Jesus
© 2000 Dejamensolo Music/Word Inc/Copycare Scandinavia AB
Auktoriserad svensk översättning: Erik Tilling

närmare mig

skapelsens lovsång

Herre Du min klippa min eviga ro,
Endast på Dig vill jag bygga mitt bo.
Allting jag uppgav och allting jag vann,
när jag min frälsning i Gudsordet fann.

Du är vinden som andas på sjön,
vågen på havet.
Livet i laxen som simmar,
styrkan i oxen som drar.
Du är månens och stjärnornas glans,
ja, Du är solens ljus.
Kraften i träden, träden som växer,
fåglarna sjunger ut sitt lov:

Hoppet jag nu äger det fann jag i Dig,
kraften och nåden som räddade mig.
Jesus, Du min Herre, är sanning och ljus,
öppnade vägen till himmelens hus.
Livet som jag lever är format av Dig,
Skaparens händer som omsluter mig.
Öppna Du mina ögon och tag så min hand,
led mig, o Jesus, till evighetsland.

Sid. 4

Längtan som jag känner har fäste i Dig,
kom, Herre kom, ja allt närmare mig.
Du som är källan kom släck all min törst,
mätta min hunger Du som älskat mig först.
Traditionell irländsk folkmelodi
Arrangemang: Erik Tilling. Svensk text: Clas Vårdstedt
© 2001 David Songs

det sjunger i själen
Det sjunger i själen och hjärtat,
en sång jag vill ge till Dig.
Den rymmer min glädje och smärta,
tanken, känslan, hela mig,
min sång till Dig.
Gud Du är helig och vem kan bestå,
vem kan komma inför Dig.
Men Du har sagt och jag vet det är så,
att Du längtar efter mig.
Cicci Malm © 2001 David Songs

Sid. 3

Härlig är jorden, härlig är Guds himmel,
skön är själarnas pilgrimsgång.
Genom de fagra riken på jorden
gå vi till paradis med sång.

Sjunger ära, ära!
Ära till Guds lamm!
Din är makten och äran i evighet.
för evigt, för evigt, för evigt, för evigt!
Sjunger ära, Halleluja!
Ära till vår Gud!
Din är makten och äran i evighet, i evighet, Amen.
John Andrew Schreiner
Originalets titel: Creation song (glory to the lamb)
© 1998 John Andrew Schreiner Music/ B M G Music
Publishing Scandinavia AB / Copycare Scandinavia AB .
Auktoriserad svensk översättning: Erik Tilling
(fritt efter keltisk dikt från 500-talet )

alltid hos mig
Stiger jag till himmelen, finns Du med mig där.
Lägger jag mig i dödens land, är Du även där.
Tog jag morgonens vingar,
gick jag till vila i havet,
skulle Du nå mig även där och
gripa mig med din hand.
Fernando Ortega
Originalets titel: If I ﬂee on morning wings
© 1998 MargeeDays Music/Dayspring
Music/Word Inc/Copycare Scandinavia AB.
Auktoriserad svensk översättning: Erik Tilling (fritt efter Psalm 139).

Sid. 5

härlig är jorden

