trisagion

andas på mig

Helige Gud
Helige starke Gud
Helige evige Fader vår
Förbarma, förbarma Dig Gud

Om morgonen jag söker mig till Dig,
i Ditt ansiktes ljus får jag frid
Under dagen är Du med mig varje stund,
jag får lita till Ditt ord varje steg

Solist: Mikael Henkelman

När aftonljuset sänker sig mot kväll,
är jag trygg i de löften Du mig gett
I Vinden är jag fri och får liv,
kom Guds andedräkt och gör mig hel:

(Trisagion är en klassisk beteckning i
liturgin på lovsången till den Treenige)
Text & musik: Fernando Ortega
Svensk text: Erik Tilling
© Curb Songs / Cerdo Verde Music / WB Music Corp.
Tryckt med tillstånd av Warner / Chappell Music Scandinavia AB/
Notfabriken Music Publishing AB.

Andas på mig,
ge mig av Ditt liv
Andas på mig,
ge mig av Din frid
Till Din ära, till Din ära
Till Din ära, är jag till
Solist: Joel Börjesson
(Joh 20:21)
Erik Tilling
© 2012 erik tilling produktion

hymn för sökare (kom till jesus)
Sårad och besviken,
lämnad åt dig själv
Lyft din blick och se vad Gud har gjort

Lev med Jesus
Lev med Jesus
Lev med Jesus, din vän

Kom till Jesus
Kom till Jesus
Kom till Jesus, din vän

Och när din tid är inne,
du tackar för ditt liv
I frid du somnar in och flyttar hem

Bördan Han lyft av dig,
slängd i glömskans hav
Han offrat sig för dig på korsets stam, så

Hem till Jesus
Hem till Jesus
Hem till Jesus, din vän

Sjung till Jesus
Sjung till Jesus
Sjung till Jesus, din vän

Solist: Millan Holm

Som ett litet barn,
lär sig sakta gå
Kan vi också falla där vi går, så
Fall mot Jesus
Fall mot Jesus
Fall mot Jesus, din vän
Ibland är livet smärtfyllt,
ibland är glädjen stor
I allt är du bevarad i Hans nåd, så

Chris Rice
Originalets titel: Untitled hymn (Come to Jesus)
Auktoriserad svensk översättning: Erik Tilling
Copyright © 2003 Clumsy Fly Music
Administreras i Norden av David Media AB

du vet varför

min innersta bön

Det finns så mycket sorg,
som ingen vet nåt om
Det finns så många tårar,
som ingen någonsin ser
Det finns så många böner,
som tycks helt utan svar
Men ändå vill jag tro,
att Du vet varför …

Ta emot, mina ord,
min innersta bön, innersta bön
Mitt hjärtas inre i Dig vilar
Min klippa, min borg, klippa, min borg

I mitt inre vill jag tro,
att en dag blir allt helt
I mitt inre andas hopp,
om en ny morgondag
I mitt inre har jag frid,
trots frågor utan svar
Men Du vet varför …
Det finns så många frågor,
som söker efter svar
Det finns så mycket värme,
som ingen någonsin får
Det finns en plats för dig,
i Faderns ömma famn
Och därför vill jag tro,
att Du vet varför …
Solist: Malin Boqvist
(2 Kor 1:3–4) Text: Erik Tilling
Musik: Erik Tilling & Millan Holm
© 2010 erik tilling produktion

O Herre min hjälp,
Du är min räddning
O Herre min hjälp,
Du är min räddning
Vad som än sker, är Du min vän
Vad som än drabbar, vad som än händer
Tänk på mig då, tänk på mig då
Solist: Millan Holm
Originalets titel: Let The Words Of My Mouth
Text & musik: Fernando Ortega /John Andrew Schreiner
Svensk text: Erik Tilling
© Curb Songs /Cerdo Verde Music / WB Music Corp.
Tryckt med tillstånd av Warner/Chappell Music Scandinavia AB/
Notfabriken Music Publishing AB Copycare Scandinavia/
David Media AB

mitt i all min egen strävan

allt till jesus

Mitt i all min egen strävan, o, så ofta
glömde jag, att den kraft, som är utlovad,
är mig när till hjälp var dag.
Mången gång har jag den prövat, aldrig
har den svikit då. Helge Ande, än du
väntar plats uti mitt hjärta få

Allt till Jesus vill jag lämna,
allt till Honom nu jag bär.
Honom vill jag tro och älska,
i Hans sällskap vandra här.

Öppna mitt förstånd, o Herre,
låt mig se din härlighet, låt mig se
det största offer, Bragt för mänskors
hjälplöshet!
Helgad till din tjänst allena, Vaksam,
nitisk vill jag bli, sovande ej mera vara.
Nu att vaka stå mig bi!
Vilken förmån, vilken ära, vilken gåva mig
hör till, att jag dela får med Kristus, jag
min del ej mista vill.
Pris till Dig, som allt gjort redo, gör mig
stark att varje dag, i din vingård jag må
verka, leva blott till ditt behag!
Solist: Malin Boqvist
Text: Karl David Wickberg 1912
Musik: Hyfrydol (melodi från Wales)
Arr: Erik Tilling / J A Schreiner
© 2011 Arr. erik tilling produktion

Jag nu lämnar allt.
Ja, jag lämnar allt.
Allt till Dig, min dyre Jesus.
Jag nu lämnar allt.
Allt till Dig jag överlämnar.
Gör mig, Herre, helt till din.
Värm mig med din helge Ande
så jag vet att Du är min.
Jesus, allt jag överlämnar,
giver helt mig själv åt Dig.
Fyll mig med din kraft och kärlek,
nådens regn sänd över mig.
Solist: Joel Börjesson
© 2008 Arr. Lavikmusic/ bec /
Thirsty Moon River Publishing
Text: J A Van de Venter
Musik: W S Weeden
Administreras i Norden av David Media AB

vila

vid dagens slut

Vila, vila,
Vila i Gud,
Han ger dig ro

Instrumental

Vänta, vänta,
vänta på Gud,
Han hör din bön
Lämna, lämna,
lämna till Gud,
Han vet ditt väl
Hoppas, hoppas,
hoppas på Gud,
Han håller dig
Vila, vila,
vila i Gud,
vila min vän
Vila, vila …
Solist: Millan Holm
(Matt 11:28)
Musik: Erik Tilling
Text: Erik Tilling & Millan Holm
© 2012 erik tilling produktion

Erik Tilling
© 2012 erik tilling produktion

inget kan skilja oss åt
Du håller mig i Din hand
Jag håller mig i Din hand
Du håller mig i Din hand
Jag håller mig i Din hand
Och inget kan skilja oss åt
Och inget kan skilja oss åt
Och inget kan skilja oss åt
Och inget kan skilja oss åt
Solist: Joel Börjesson
(Rom 8:35)
Erik Tilling
© 2012 erik tilling produktion
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