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M
en jag förtröstar på dig, H

erre, Jag säger: D
u är m

in G
ud. I din hand ligger m

ina dagar. (Ps 31:15–16
)
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  erik tilling  
I din hand ligger mina dagar

1. 
Sjung till Jesus  4.51

2.
Fader vår  3.04

3. 
Jag är Din  2.25

4. 
Morgonstjärnan  5.03

5. 
Mina dagar  4.27

6. 
Skynda till min räddning  2.55

7. 
Från morgon till kväll (Instrumental)  3.38

8. 
September  3.34

9. 
Hur ljuvligt klingar Jesu namn  2.32

10. 
Du har räddat mig  4.11

11. 
Jesus har gjort allt  3.19

12. 
Var inte rädd  1.52

Medverkande 
Malin Boqvist: cello, sång (3, 12) 
Joel Berggren: sång (1, 10)
Camilla Holm: sång (2,5,9,11) 
Johan Nordin: sång (6) 
Mikael Henkelman: sång (4,8) 
David Stiernholm: flöjt 
Tom Tveita: Kontrabas (2,9) 
Johan Jöneteg: fiol 
Erik Tilling: gitarrer, bouzouki, banjo
Jan Nordbring: elbas, klaviatur, 
lapsteel, dragspel
Per Nordbring: trummor, slagverk, 
djembe, cajun, klaviatur, loopar

sjung till jesus

Kom och se, detta mysterium,
skapelsens Herre, hängd på ett kors. 
Kungars Kung, offrar sitt dyra blod.
tyngd utav ångest, smärta och kval.

Sjung till Jesus, Han tog vår skam.
Tog all vår synd på sig. 
Han har befriat oss. 
Sjung till Jesus, ära Hans namn,
Sjung om hans trofasthet,
Han gav sitt liv och dog för oss.

Kom du svage, här får du vila ut. 
Kom du som sörjer, Han ger dig tröst.
Kristus dog, uppstod till himmelen,
ger av sin nåd, ger av sitt liv.

Sjung till Jesus, Konungars Kung.
Nu och för evigt.
Han som är himlens konung.
Sjung till Jesus, vi är hans barn.
Nu och för evigt.
Sjung om den kärlek Gud oss ger.

Fernando Ortega & Rich Nibbe
Originalets titel: Sing To Jesus
© 2002 Word Music/Dejamesolo Music/Rich 
Nibbe Songs/Copycare Scandinavia AB
Auktoriserad svensk översättning: Erik Tilling & 
Samuel Klintefelt

fader vår

Fader vår i himmelen,
Heligt är ditt namn.
Låt ditt rike komma,
låt din vilja ske.

Ge oss bröd för dagen,
förlåt oss all vår skuld.
Rädda oss från prövning,
fräls oss från allt ont.

Ty riket det är Ditt,
och makten och äran.
Från evighet till evighet,
Amen.

Musik: Gustav Holst (1906)
Text: Fritt efter Fader Vår 
Arrangemang: Erik Tilling & Camilla Holm
© Arr. 2005 David Songs

jag är din

Ingen har en famn som Du,
längtan efter Dig förtär …
Sårad av en himmelsk törst,
hungrar efter mera nåd.

Jag andas ut min ensamhet …
Jag andas in att jag är Din.

Helt fördold men ändå här,
livets ursprung, alltings mål.

Jag andas ut min ensamhet …
Jag andas in att jag är Din.
Jag andas ut min ensamhet …
Jag andas in att Du är min.

Erik Tilling
© 2005 David Songs

morgonstjärnan

Tårar är min föda dag och natt.
Jag är utan ro, söker förstå.
Varför är du tyngd av sorg, min själ?
Sätt ditt hopp till Gud.
Han ska svara dig,
svara dig.

Livets Herre,
Morgonstjärnan.
Låt Ditt ljus få lysa klart på mig/oss idag.
Tills jag /vi ser Dig, 
tills jag /vi når Dig,
tills all sorg och nöd
är upplyst av Ditt ljus,
av Ditt ljus.

Tankarna dom maler i mitt huvud.
Kom till ro, min själ, han lämnar aldrig dig.
Du vakar ständigt över mina steg.
Du bevarar mig,
Du är min vän,
är min vän.

Fernando Ortega & J A Schreiner
Originalets titel: Light of Heaven
© 2002 Word Music/Dejamesolo Music /
John Andrew Schreiner Music /Copycare Scandinavia AB
Auktoriserad svensk översättning: Erik Tilling  
(fritt efter Psalm 42, 77 & 121)

hur ljuvligt klingar jesu namn

Hur ljuvligt klingar Jesu namn
för var och en som tror.
I storm och nöd det är den hamn,
där trygg och nöjd jag bor.

Det läker alla hjärtats sår, 
ger lugn åt ängsligt bröst.
Den hungrande där manna får,
den trötte ro och tröst.

Det namnet är min rika skatt, 
min säkra ankargrund,
mitt klara ljus i sorgens natt,
mitt liv i dödens stund.

Och när jag står fullkomligt fri
från synd och sorg en gång.
Det dyra namnet då skall bli,
min ära och min sång.

Musik: Samuel Webbe (1740–1816)
Text: John Newton 1779
Originalets Titel: How Sweet The Name  
Of Jesus Sounds
Övers: Johan E Nyström 1893
© Arr. 1998 John Andrew Schreiner Music

mina dagar

Mina dagar är som gräset;
finns idag, borta imorgon.
För evigt varar nåden,
faller mot Dig ännu en gång.

Jag vilar i vinden,
mitt liv är Guds andning.
Hur livet än formas,
är jag helt i Din hand.

Jag vet vad jag brutit,
mot dig har jag syndat.
Jag har gjort det som ont är,
gör mig fri från min skuld.

Erik Tilling (Ps 51:4–6, 103:15–17)
© 2005 David Songs

skynda till min räddning

Jag hoppas på Dig,
att Du ska svara mig.
Min ängslan den känner Du 
Gud,
mina suckar når fram till Dig.

Kom med ditt liv, sörj över mig.
Skynda till min räddning!

Herre, förbarma Dig
över mig nu jag ber.
Jag förtröstar på Dig, omslut 
mig.
Jag nu sätter mitt hopp till Dig,
Du min Gud.
i dina händer vilar jag trygg.

Text: Erik Tilling
Musik: Erik Tilling & Johan Nordin
© 2005 David Songs

från morgon till kväll
(Instrumental)

Erik Tilling
© 2005 David Songs

september

Morgondimman den lättar, 
som längtan ur sotiga bröst.
Luften är klar och jag lyfter min blick, 
träden jag ser står i brand.

Vinden i ryggen på vägen jag går,
löven dom prasslar på marken.
Hösten den kommer med vila och ro,
septemberkvälls mjuka värme.

Allt är stilla,
allt är så vackert …
 
Fåglarna sjunger sin avskedssång,
lättar för ännu en färd.
Doften i skogen en bärplockardag,
den nyplöjda åkern vid skogens kant.

Erik Tilling 
© 2005 David Songs

var inte rädd

Var inte rädd,
Han vakar över oss.
Var vid gott mod,
trots bördorna du bär.

Lämna till Gud,
att sörja och förse oss.
Trots livets kamp,
Han evigt trogen är.

Var inte rädd,
Han lämnar aldrig oss.
Från död till liv,
Han leder sina får.

Text: Erik Tilling 
Musik: Erik Tilling (intro) 
Finlandia /J.S. Sibelius (melodin)
© 2005 David Songs 

du har räddat mig

Du har räddat mig,
alltid funnits här.
Vid min sida var dag,
av din blick är jag sedd.

Fastän livet gör ont,
vill jag lita på dig.
Tro att Du hör min bön,
att din blick är på mig.

Genom allt är jag Din,
Du finns här hos mig.
Jag är helt i Din hand. 
Du som ville mitt liv,
alltid finns Du här.
Jag får vila i Dig. 

Lova Herren min själ.
Full av ömhet och nåd.
Du som gav mig mitt namn,
ja, Din blick rör vid mig.

Text: Erik Tilling
Musik: Erik Tilling & Camilla Holm
© 2005 David Songs

jesus har gjort allt

Jag hör min Herres röst:
”I dig själv är du svag,
bed och vaka i din nöd,
finn dig själv i livets bröd.”

Jesus har gjort allt.
Priset är betalt.
Lossat mig från syndens band.
Han gjort mig vit som snö.

För endast utav nåd,
har jag frälsningen till skänks.
Jag blev tvättad i det blod,
som flöt fram från korsets stam.

När tillslut jag himlen når;
Kristus torkar varje tår.
Hela evigheten lång,
vill jag tacka med min sång.

Text: Elvina M. Hall (1865)
Musik: John T. Grape (1865)
Originalets titel: Jesus Paid It All
© Arr. 2002 Word Music/Dejamesolo  
Music/John Andrew Schreiner Music/
Copycare Scandinavia AB
Auktoriserad svensk översättning: Erik Tilling
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