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I SKUGGAN AV ETT TRÄD

Det var en gång en man som 
blev så nedstämd av att se 
sin egen skugga, som blev 
så olycklig över sina egna 
steg att han bestämde sig 
för att lämna dem bakom 
sig. Han sade till sig själv: 
”Jag vandrar bort från dem.” 
Han reste sig upp och gick 
sin väg. Men varje gång 
han satte ned foten hade 
han tagit ett nytt steg, och 
hans skugga följde honom 
utan problem. Han sade 
till sig själv: Jag måste gå 
snabbare. Alltså gick han 
snabbare och snabbare, 
och fortsatte ända tills han 
dödstrött sjönk ihop på 
marken. Om han bara hade 
gått in i skuggan av ett träd 
skulle han ha blivit av med 
sin egen skugga, och om 
han hade satt sig ned hade 
han inte behövt ta några fler 
steg. Men den tanken slog 
honom inte.

Anselm Grün 
ur Den lilla boken om 
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VÄND DITT ANSIKTE TILL MIG
Du som väcker en ny dag,
tänd Din kärleks eld i mig.
Ge mig värmen ur Din famn,
Du som vet mitt namn.

Ingen annan gör mig trygg,
ingen annan är mig nog.
Du som räknar mina steg, 
men glömmer bort min synd.

Vänd Ditt ansikte till mig, 
lys som solen över mig.
Låt Din eviga strålglans,
värma upp min själ varje dag.

Du som väcker en ny dag,
tänd Din kärleks eld i mig.
Du som räknar mina steg, 
men glömmer bort min synd.
Erik Tilling
© 2003 David Songs

UTSTRÄCKTA ARMAR
Kom du syndare, trött och hungrig. 
Svag och sårad av världens larm.
Jesus redo att ta emot dig,
full av medlidande och kraft. 

Jag tar min tillflykt i Jesu armar.
Han tar emot mig i sin famn.
I min Faders utsträckta armar, 
finner jag nåd på nytt igen.

Se vår frälsare i Getsemane.
Böjd i ångest för vår skull.
Se Guds lamm, på korset hänger,
lider, dör, uppstår för oss.
Joseph Hart (Traditionell amerikansk 
hymn från 1759) Originalets titel: 
Come, Ye Sinners, Poor and Needy
© Arr. 2002 Word Music/Dejamensolo 
Music/John Andrew Schreiner Music.
Auktoriserad svensk översättning: 
Erik Tilling

KÄRLEKSSÅNGEN
Här är kärlek utan gränser,
ljuvlig mildhet som en flod.
Den bröt fram när livets furste,
gav för oss sitt dyra blod.

Helga plats Golgata kulle,
där Guds kärleksflod flöt fram.
Likt en mäktig flodvåg väller, 
den ännu från korsets stam.

Vem kan denna kärlek glömma 
hela evigheten lång. 
Denna kärlek skall bli prisad 
i de frälstas jubelsång. 

Nåd och sanning frid och glädje 
från Guds hjärta ständigt går. 
Skuldbelastad värld i kärlek. 
Faders kyss, försonad får.
Traditionell från Wales
Svensk text: Egon Sandgren
Arrangemang: Erik Tilling
© Arr. 2003 David Songs

LIVETS BRÖD
Livets bröd,
glädje och tröst Du ger.
Skänk oss frid,
Din nåd är allt för oss.

Så kom, bli kvar.
Ta emot vår sång.

Sjung ära till Gud.
Sjung ära till Hans namn.
Sjung ära till Gud.
Sjung ära till Hans namn.

Eviga ljus,
lys upp vårt mörker nu.
Hör vår bön,
Du är vårt hopp, vår fröjd.
Erik Tilling 
© 2003 David Songs

ALLA MINA ORD OCH TANKAR
Kommer med min skuld,
faller ner inför Dig.
Du är helig, helig, helig
lär mig vörda ditt namn.

Herre gör mitt liv
till ett fönster för Dig.
Som Ditt ljus kan lysa igenom.
Låt mig återspegla Dig.

Alla mina ord och tankar
låt dem glädja Dig.
Mera värd än allting annat,
Din kärlek är för mig.
Erik Tilling (fritt efter bön från 1686)
© 2003 David Songs

I SKUGGAN AV DIN NÅD
Jag tyder min gåta,
här vid lyrans klang.
Tankar och frågor,
som söker efter svar.

Det enda som jag vet,
är att jag vill va´ hos Dig.
Det enda som jag vill,
är att leva nära Dig,
nära Dig.

Varje dag, 
varje dag och natt.
Varje natt, 
varje natt och dag.

Jag lever och andas,
i skuggan av Din nåd.
Utan Din omsorg,
saknar jag helt hopp.
Erik Tilling 
© 2003 David Songs

HÖR MIN BÖN
Hur länge ska Du glömma mig?
Hur länge ska Du dölja Dig?

I Din skugga vill jag vandra
Hämta styrka varje stund

Hör min bön
Hör min bön 

Hur länge ska mina tankar mala?
Hur länge ska jag ängslas, Herre?
Text: Erik Tilling (fritt efter Psalm 13) 
Musik: Erik Tilling & Tina Carlsson
© 2003 David Songs

HERREN VÅR GUD
Herren, vår Gud, 
är en konung i makt och i ära.
Kom, alla folk, 
att vårt eviga lov honom bära!
Himmel och jord 
bärs av hans kraftiga ord, 
allt han sitt hägn vill beskära.

Pris vare Herren, 
som allting så härligt bereder, 
som oss har skapat 
och blickar i nåd till oss neder, 
som i vår nöd 
skänker oss välf ärd och bröd 
och sitt beskydd kring oss breder.

Herren, vår Gud, 
vare lov, som en Far för oss blivit, 
som för vår synd 
har sin Son uppå korset utgivit, 
som på vår jord 
leder med Ande och ord 
dem som åt Kristus sig givit.

Herren, vår salighets Gud, 
må vi prisa och tjäna. 
Kraften är hans 
och all vishet och ära allena. 
Pris ske hans namn, 
att han oss vill i sin famn 
alla med Kristus förena.
Text: Z Topelius 1869, efter J Neander 1680 
Musik: Stralsund 1665
Arrangemang: Erik Tilling
© Arr. 2003 David Songs

I SKUGGAN
(Instrumental)
Erik Tilling
© 2003 David Songs

O HUVUD BLODIGT SÅRAT
O huvud blodigt sårat, 
av hån och slag Du kved.
Din krona gjord av törne, 
Du kamp och ångest led.
Vår synd på Dig Du tagit, 
försonat Dig med oss.
Du återlöst mig från döden. 
Jag tackar för Ditt kors.

Jag vill hos Dig förbliva 
som återlöste mig.
Och Dig mitt hjärta giva 
och alltid älska Dig.
När, Herre, Du mig sluter 
uti Din kärleks famn,
jag lugn och trygghet njuter
i denna sälla hamn.

Dig tackar allt mitt hjärta, 
min Herre Jesus god,
för all Din djupa smärta 
och allt Ditt tålamod.
Du vän, för evigt trogen, 
Dig vill jag mig förtro.
När jag till skörd är mogen, 
mig bärga till Din ro.
Text: Arnulf av Löwen 1200-talet
Svensk översättning: P Gerhardt 1656, 
E Linderholm 1920, S Ödmann 1793.
Musik: Hans Leo Hassler
Arrangemang (fritt efter F Ortega) & 
textbearbetning: Erik Tilling
© Arr. 2003 David Songs

I DIN FAMN
Jesus, änglars konung, 
världens ljus.
Låt Ditt ljus få fylla detta hus.
Beskydda mina drömmar 
från allt ont.
Himlens konung, 
håll mig i Din famn.

Du har räddat mig 
från mörkrets makt.
Stormens vågor stillas av Ditt ord.
Du gav Din nåd till mig, 
en syndare.
Förlåt mig Jesus, 
för det är vad jag är.

Din himlarymd 
har inte någon gräns.
Och ändå ser Du varje liten sparv.
Du ser de många orosmoln, 
som når mig, drar ner mig 
och tynger.

Mitt hjärtas kärlek 
tillhör Dig min Gud.
Och låt var dag min kärlek växa till.
Din godhet följer mig 
vart än jag går.
Tills jag åter somnar i Din famn.

Jesus, änglars konung, 
världens ljus.
Låt var natt Din frid bevara mig.
Fernando Ortega
Originalets titel: Jesus, King of Angels
© 1998 MargeeDays Music/Dayspring Music/
Word Inc/Copycare Scandinavia AB.
Auktoriserad svensk översättning: 
Erik Tilling & Samuel Klintefelt

MEDVERKANDE:

Mikael Henkelman: sång (2,6)
Malin Boqvist: cello, sång (3,5,10)
Bengt Johansson: sång (8)
Tina Carlsson: sång (1,7,11)
Martina Boqvist: sång (2,4)
David Stiernholm: Flöjt
Johan Jöneteg: Fiol
David Levinsson: Flygel
Erik Tilling: gitarrer, bouzouki
Jan Nordbring: elbas, klaviatur, 
lapsteel, dragspel
Per Nordbring: trummor, slagverk, djembe, 
klaviatur, loopar
Kör: Mikael Henkelman (1, 3,11), 
Malin Boqvist (4), Emil Mattsson, Lisa Röjås, 
Hanna Bäckerud (3,4,8)
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TACK TILL: 

Per N – för ”the” sväng, all kreativitet & 
vänskap, Jan N – multiinstrumentalisten, 
arrangören & vännen – era insatser kan inte 
överskattas! Lasse P, Sångarna & musikerna 
– både ”live” och i studion! Saronkyrkan, 
Fernando O, Samuel Å, Bengt J, Tina C, 
Stanley L på Gitarren, Helen U, Ingrid L, 
Peter H, Tomas S,  Clas V, Micke J, familjen, 
Samuel K, Daniel R och alla andra vänner 
– ni vet vilka ni är och vad ni betyder! Vi får 
fortsätta att vandra i skuggan av Hans nåd! 

 


