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  1. 

din trofasta kärlek

(Preludium)

Edith McNeill
Originalets titel: The Steadfast Love
Arrangemang: Erik Tilling
© 1975 Celebration/Copycare Scandinavia-David Media ab

  2. 

stor är din trofasthet

Stor är din trofasthet, min Gud och Fader
Växlingens skugga ej finnes hos Dig
Evig din kärlek är, ditt verk dig vittne bär
att Du den samme är i evighet

Våren och sommaren, hösten och vintern
solen och stjärnor på himmel blå
Allt vad Du skapat har del uti lovet tar
om huru underbar Du är ändå

Stor är din trofasthet! 
Stor är din trofasthet!
Ny är var morgon din nåd emot mig
var dag Du åt mig ger, det bröd jag behöver
Stor är din trofasthet, Herre mot mig

Rening från synd Du ger, frid som förbliver 
kraft för var dag, år efter år
Framtiden ljus och lång, möter jag nu med sång
Tills jag hos Dig en gång vid målet står

Stor är din trofasthet! 
Stor är din trofasthet!
Ny är var morgon din nåd emot mig
var dag Du åt mig ger, det bröd jag behöver
Stor är din trofasthet, Herre mot mig

Text: Thomas O. Chisholm
Svensk text: Daniel Hallberg 1954
Textbearbetning: Erik Tilling
Originalets titel: Great Is Thy Faithfulness
Ny musik: Fernando Ortega
© 2006 Hope Publishing Company/Universal Music 
Publishing mgb Scandinavia ab

  3. 

du är min gud

O Gud, Du är min Gud
Tidigt Dig jag söker
Min själs törst till Dig,
Du stillar, som min hunger

I ett kargt och torkat land
som är helt utan vatten

Under natten minns jag Dig
Jag håller mig intill Dig
Dina vingar är mitt skydd
Din hjälp får mig att sjunga

Du kom till min hjälp
Med din hand har Du lett mig

Bara Du
Du min Gud
Bara Du
Du min Gud
Bara Du
Du min Gud
Bara Du
Du min Gud

Fernando Ortega
Originalets titel: Oh God, You Are My God
Auktoriserad svensk översättning: Erik Tilling 
(fritt efter Psalm 63)
© 2006 CurbSongs /Warner/Chappell Music Scandinavia ab

  4.

äger jag dig i himmelen

Nu är jag trygg
Alltid hos Dig
Du har mig kär

Du leder mig
Håller min hand
Du för mig rätt

Mitt mod är svagt
Men jag har Gud
i evighet

Äger jag Dig, i himmelen
Här på vår jord
Frågar jag ej, efter nåt mer
Du är mig nog

Värmen från Dig
Lever i oss
Bär dag för dag

Dagarna går
Tid läggs till tid
Blir så mitt liv

Äger jag Dig, i himmelen
Här på vår jord
Frågar jag ej, efter nåt mer
Du är mig nog

Till minne av Oma och Opa

Erik Tilling (fritt efter psalm 73)
© 2008 erik tilling produktion



  5.

må allt skapat tystna

Må allt skapat tystna i vördnad
och i bävan falla på knä
Ingenting i världen kan mätas
med den kärlek Gud oss ger

Krist till jorden sänd av Herren Gud
För att öppna himmelens port

Kungars Kung, men född av Maria
Vandrat här på jorden som oss
Herrars Herre, men ändå människa
Bröd och vin Han delat med oss

Till var trogen själ, Han ger åt var och en
Av sitt dyra himmelska bröd

Vid Hans tron står änglar i skaror
Keruber med vakande blick
böjer sina huvuden i vördnad
Outtröttligt ger dom sitt lov:

Halleluja, Halleluja
Ära vare Gud i höjd!

Text: Gerald Moultine (efter Jakobsliturgin från 400-talet)
Musik: Traditionell fransk melodi
Auktoriserad svensk översättning & arrangemang: Erik Tilling
Arr. © 2008 erik tilling produktion

  7.

nåd och frid

Nåd och frid
Nåd och frid
Nåd och frid till dig,
från Gud vår Fader

Nåd och frid
Nåd och frid
Nåd och frid till dig,
från Gud vår Fader
och vår Herre Jesus Krist

Nåd och frid
Nåd och frid
Nåd och frid till dig,
från Gud vår Fader
och vår Herre Jesus Krist
och vår Herre Jesus Krist
och vår Herre Jesus Krist

Fernando Ortega & John Andrew Schreiner
Originalets titel: Grace And Peace
Auktoriserad svensk översättning: Erik Tilling (2 Thess 1:2)
© 2006 CurbSongs/Warner/Chappell Music Scandinavia ab 
/John Andrew Schreiner Music/Universal Music Publishing 
mgb Scandinavia ab

  6.

djup ropar till djup

I min Gud har jag frid
I min Gud har jag ro
I min Gud har jag allt
I min Gud är jag fri

Du öppnar din hand 
och ger mig av din nåd
Du håller ditt ord
Kärleksfull i allt Du gör

Djup ropar till djup
Djup ropar till djup
Djup ropar till djup
Djup ropar till djup

I min Gud har jag frid
I min Gud har jag ro
I min Gud har jag allt
I min Gud är jag fri

Du öppnar din hand 
och ger mig av din nåd
Du håller ditt ord
Kärleksfull i allt Du gör

Djup ropar till djup
Djup ropar till djup
Djup ropar till djup
Djup ropar till djup

Text: Erik Tilling (Fritt efter Psalm 145: 13b & 16)
Musik: Erik Tilling & Millan Holm
© 2008 erik tilling produktion

  8.

vägen

Är vägen smal och krånglig, 
bed dig fram
Är vägen mörk och snårig,
bed dig fram
Är vägen bred och farlig
bed dig fram
Den Ende som kan hjälpa dig, 
är Han

Är vägen smal och krånglig, 
bed dig fram
Är vägen mörk och snårig,
bed dig fram
Är vägen bred och farlig
bed dig fram
Den Ende som kan hjälpa dig, 
är Han

Millan vill tacka sin mamma Ingalill för tips om texten.

Text: Bo Setterlind
Musik: Millan Holm
© 2008 erik tilling produktion



  9.

nattljus

(Instrumental)

Erik Tilling
© 2008 erik tilling produktion

  10.
kom med frid

Kom och fördriv allt
Som tynger min själ
Kom med Ditt eviga ljus

Kom ge min själ ro
Låt din frid fylla mig
Kom med din värme och tröst

Kom med frid i mitt inre
Stilla stormen i mitt bröst
Du mitt allt min förtröstan

Kom tänd min låga 
Ge mig livsmod igen
Kom andas liv över mig

Kom läk det brutna
Låt din hand röra mig
Kom med din glädje och kraft

Kom med frid i mitt inre
Stilla stormen i mitt bröst
Du mitt allt min förtröstan

Kom med frid i mitt inre
Stilla stormen i mitt bröst
Du mitt allt min förtröstan

Erik Tilling & Millan Holm
© 2008 erik tilling produktion

  11.

där jag finner ro

O Herre i vars närhet min själ fröjdar sig
Till Dig all min oro nu når
Min tröst varje dag och min lovsång var natt
Mitt hopp, Du min räddning, mitt allt
 

O led mig med din Herdestav i dödsskuggans dal
Din käpp och Din stav gör mig trygg
Beskydda och göm mig för Du är mitt hopp
Och hos Dig vill jag alltid förbli
 

O låt mig vila ut hos Dig Ditt hus är mitt hem
Din godhet och nåd följer mig
Du för mig till vatten där jag finner ro
Och Din trofasta kärlek mig når
Och Din trofasta kärlek mig når
Ja, Din trofasta kärlek mig når

Traditionell hymn
Originalets titel: O Thou In Whose Presence
Text: Joseph Swain, 1791
Musik: Freeman Lewis, 1813
Svensk översättning: Erik Tilling
Arrangemang: Erik Tilling & Millan Holm
Arr. © 2008 erik tilling produktion

Inspelad, arrangerad och producerad av  
Erik Tilling under hösten 2007; vintern och 
våren 2008 i tmp studios sthlm & gbg. 

sångare
Millan Holm (3, 6, 8, 10)
Joel Börjesson (2, 5, 7)
Malin Boqvist (4, 11)
Therese Börjesson (7)

musiker
Erik Tilling: gitarrer, bouzouki
Johan Tistelgren: fiol (7, 8)
Andreas Forsman: fiol, viola (4, 7, 8, 9)
Fredrik Meuller: viola (7, 8)
Malin Boqvist: cello (7)
Theresia Alm: oboe (7)
Pär Grebacken: flöjt (4, 9)
David Levinsson: klaviatur (2, 5, 6, 7, 8)
Ted Hector: klaviatur, dragspel (1, 2, 3, 4, 5, 10, 11) 
Jan Nordbring: elbas (2, 3, 4, 5, 6)
Per Nordbring: trummor, slagverk (2, 3, 4, 5, 6)

kör
Millan Holm (2)
Therese Börjesson (6)
Lisa Tilling (5, 6)

mixad av Bo Reimer i Studio Bell, Stockholm
mastrad av Tomas Ferngren
grafisk form & trädbild av Tomas Einarsson

För bokning samt noter och diskografi besök 
www.eriktilling.com



tack till Millan Holm – min kärlek, livskamrat, bollplank och låtskrivare – om jag är versen är du refrän-
gen! Jan N & Per N – för alla bra idéer och gott samarbete, Bengt J, Tomas E, Samuel Å & Co på Naxos, 
Lasse P, Fernando O, JA Schreiner, Paul B för hjälp med hammondorgeln, Micke J, Samuel K, Daniel R, 
Clas V, Per och Malin B, Joel B, Ted H, David L, Centrumkyrkan, Mattias B, Daniel T, Lisa T, Therese B, 
Pelle E, Kaj F, Peter H, Jens L, Per-Arne W, Andreas F, Sebastian R – för lån av keyboard, musikerna och alla 
andra vänner runt om i landet. Sist men inte minst: min familj!               Stor är Guds trofasthet! 


