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KÄRLEKENS LOV

Talar jag änglars språk,
men saknar kärleken,
är det jag säger bara tomma ord

Kärleken är god,
den gläds med sanningen
Allting kan den bära, 
allting hoppas den

Kärleken den tål,
den brusar inte upp
Allting kan den bära,
den vill ingen nåt ont

Tron kan flytta berg,
men saknas kärleken,
är ingenting av det jag gör nåt värt

SOLIST: Terese Fredenwall
TEXT & MUSIK: Erik Tilling  
(fritt efter 1 Kor 13:4-7)
© 2014 erik tilling produktion

KYRIE

Kyrie, Kyrie Eleison, Eleison
Kyrie, Kyrie Eleison, Eleison

Kriste, Kriste Eleison, Eleison
Kriste, Kriste Eleison, Eleison

SOLIST: Therese Börjesson
TEXT & MUSIK: Erik Tilling 
& Millan Holm
© 2014 erik tilling 
produktion

HEL

Jag hann inte hem idag,
jag saknar Dig
Så mycket som tog min tid
Jag valde bort Dig som jag håller kär
Jag faller isär
Den tid Du har gett mig här,
vill jag beundra Dig
 
För hos Dig blir jag hel
Ja hos Dig är jag fri

SOLIST: Joel Börjesson
TEXT & MUSIK: Erik Tilling
© 2014 erik tilling produktion

T-Å-L-A-M-O-D

Du som rör dig över allt,
utan att förflyttas
Du gav oss fria viljan,
att råda över allt
Du ser vårt missbruk här,
av den jord som du oss gett
Din kärlek är oändlig;
den stavas T-Å-L-A-M-O-D

Gud förlåt oss 
för vi vet inte vad vi gör

Vi som tror vi kommit längst;
jaget styr vår världsbild 
Vi tror att vi blir fria,
då “jag” bestämmer allt
“Lägg ner ditt liv för min skull,
så ska jag rädda dig”
Din kärlek är oändlig;
den stavas T-Å-L-A-M-O-D

SOLIST: Joel Börjesson & Millan Holm
TEXT: Erik Tilling
MUSIK: Erik Tilling & Millan Holm
© 2014 erik tilling produktion



Kära lyssnare
Tack för att Du köpt denna skiva! 20 kr går oavkortat till Barnhjälpens
arbete. Barnhjälpen är en insamlingskanal som i över 30 år kämpat för 
de fattiga och utsatta i samhället och vill tillsammans med faddrar ge 
barn en framtid.

INSATSERNA SKA LEDA till ökad respekt för människors värde och 
värdighet. Arbetet har sin utgångspunkt från FNs konvention om 
barns rättigheter och har en kristen värdegrund, vilket innebär alla 
individers lika och unika värde oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, 
livsåskådning och religion.

TACK VARE FADDRARNAS STÖD kan negativa mönster brytas. Det ger 
utsatta barn möjlighet till förändrade liv. Det finns flera olika områden 
man kan välja att engagera sig i, t.ex gatubarn, trafficking, fattigdom, 
utbildning, sjukvård, föräldralösa barn m.m. Genom att hjälpa barnet 
till en förändring bidrar man även till att samhället förändras på sikt. 

VILL DU GÖRA EN mer direkt insats kan Du bli fadder på webbplatsen 
www.barnhjalpen.com – varje krona gör skillnad!

Tack för ditt engagemang. 

Nåd och frid*

“Sannerligen, vad ni har gjort för någon 
av dessa minsta som är mina bröder, det 
har ni gjort för mig” – Matteus 25:40



TIDEN HAR SITT PRIS
Du kom till oss en dag,
vi visste ej vem du var
Du efterlängtad var,
var dag du mitt hjärta tar

Alla dessa dar,
vi trodde vi hade kvar
Men tiden har sitt pris,
jag önskar en evighet med dig

Men Gud vad hände?
Tiden försvann...
Mitt hjärta går sönder
Åren försvann....

Tacksam för var dag,
jag får se dig växa till
Att finna frid i tron, 
ger livet dess innehåll

En dag vi skiljas ska,
men nu har vi fest idag
I alla mina dar,
kommer jag finnas här för dig

Så mycket vi tänkte,
som vi inte hann...
Så mycket som hände,
som vi inte fann...

SOLIST: Terese Fredenwall
Till mina ögonstenar Oliver & Molly!
TEXT & MUSIK: Erik Tilling
© 2014 erik tilling produktion

ÖPPNA MIN MUN

Öppna min mun
Jag vill sjunga ditt lov för evigt
Öppna min mun, o Gud
Jag vill sjunga ditt lov för evigt

En bruten människa, en ensam själ
Välkomnar Du som Din

SOLIST: Joel Börjesson
TEXT & MUSIK: Fernando Ortega
ORIGINALETS TITEL: Open My Lips
Auktoriserad svensk översättning  
och arrangemang: Erik Tilling

© 2006 Curb Songs/Cerdo Verde Music/
WB Music Corp. Tryckt med tillstånd av 
Warner/Chappell Music Scandinavia AB/
Notfabriken Music Publishing AB

INNAN JAG BLEV TILL

Du såg mig innan jag blev till
Du vävde mig i moderlivet
Du kände mig alltigenom,
när jag formades i det fördolda

Jag har lugnat och stillat min själ,
som barnet i sin moders famn
Du håller mig tätt intill Dig,
Din nåd är mera värd än livet

SOLIST: Therese Börjesson
TEXT & MUSIK: Erik Tilling  
(fritt efter psalm 63, 139 & 131)
© 2010 erik tilling produktion



GUD AV ALL EVIGHET

Välsignad är den,
som går Dina vägar
Som gömmer Ditt ord,
djupt i sitt inre

I det mörkaste av hjärtats vrå,
skiner ditt ljus, ett starkt, varmt ljus

Ofta jag ropar till Dig, men Du är långt borta
Jag söker Din blick, men Du finns ej där

Genom sorgen, Gud, bär mig till Dig
Lyft upp mig nära Dig

Gud av all evighet,
Nådefull Fader,
Vårda min trötta själ
Du som gjort stjärnorna,
ser ändå min oro här
Rör vid mig, gör mig hel…

Om Du, Gud, är för mig,
vem kan va’ emot mig?
Ingen kan sarga min själ, 
min styrka du är
Allt jag vill, min önskan är,
att få bo i ditt hus för evig tid

SOLIST: Millan Holm
TEXT & MUSIK: Fernando Ortega  
& John Andrew Schreiner
ORIGINALETS TITEL: Lord Of Eternity
Auktoriserad svensk översättning:  
Robert Eriksson
TEXTBEARBETNING & 
ARRANGEMANG: Erik Tilling

© 1998 MargeeDays Music/Dayspring 
 Music, LLC/John Andrew Schreiner Music.
Administreras av Copycare Scandinavia – 
David Media AB

NÄR AFTONLJUSET 
SÄNKER SIG

(Instrumental)

MUSIK: Erik Tilling
© 2014 erik tilling produktion

STILLA DIN SJÄL

Stilla din själ, vila och vet att jag är Gud
Stilla din själ, vila i ro och i frid
för jag vakar över dig,
alltid trofast, alltid när

Så var lugn, mitt barn, lugn och 
vet att jag är Gud

SOLIST: Millan Holm 
TEXT & MUSIK: Jay Stocker
ORIGINALETS TITEL: Be Still And Know
Auktoriserad sv översättning: Erik  Tilling 

© 2009 JayPlace (Adm. by The Loving 
Company) 

MEDVERKANDE
ERIK TILLING: Gitarrer, elbas, keyboards
DAVID LEVINSSON: Piano, keyboards, 
loopar, programmering, glockenspiel, dragspel
JONAS LIDHOLM: Trummor & slagverk 
(1,2,3,6)
MAGNUS BOQVIST: Trummor & slagverk (5,7)
EMELI JEREMIAS: Cello
THERESE BÖRJESSON: Sång 
MILLAN HOLM: Sång
TERESE FREDENWALL: Sång
JOEL BÖRJESSON: Sång 

TACK
David Levinsson – ord känns fattiga! Du 
lyfte varje låt till nya höjder! Tack för 
all tid, hjärta och kunskap du lagt ner i 
dessa låtar! 
Simon Petrén, Terese Fredenwall, Daniel T, 
alla musiker och sångare, Helen på Elixir 
Strings, Peter på Taylor Guitars, Nya 
Musik, Samuel Åhl & Barnhjälpen som 
gjorde detta möjligt, Håkan & Mats på 
Naxos, Tomas Lindeh, Magnus Roman 
för fin film i Sofiakyrkan, Johan M för 
fin design, LjudJohan för lån av dbx 160, 
Lasse P, Micke J för stöd och vänskap, alla 
mina vänner runt om i landet, och sist 
men inte minst min underbara familj 
som gör mig HEL: Millan, Molly & Oliver!

FÖR BOKNING OCH KONSERTKALENDER 
SAMT NOTER OCH DISKOGRAFI BESÖK 
WWW.ERIKTILLING.COM.




