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DET ÄR PÅ RIKTIGT!

Det är vi som arrangerar
ELM Syds sommarmöte 2017

Under det senaste året har vi i nyhetsrapporteringen fått
bekanta oss med såväl ”fake news” som ”alternativa fakta”.
Detta är begrepp som indikerar att ett synsätt, där fakta och
sanning tenderar att vara något subjektivt snarare än något
objektivt, får ett allt större fotfäste i vår kultur.
I kontrast till detta presenterar kristen tro ett radikalt annor
lunda perspektiv. Kristen tro är ”inte några skickligt hopdik
tade sagor” (2 Petr 1:16). Kristen tro baseras istället på histo
riska händelser som kan undersökas och utvärderas. Gud har
blivit människa i Jesus Kristus och han har, i det offentliga,
predikat och utfört under. I den kristna trons kärna finns ett
revolutionerande påstående: Gud finns och han är inte tyst.
Han har talat till oss genom sitt Ord, på riktigt.
Kristen tro är djupt personlig, själavårdande och helande.
Jesus älskar oss så mycket att han har dött och uppstått för vår
skull. Jesu uppståndelse är dock inte begränsad till våra hjär
tan. Det har hänt i verkligheten. Jesus har verkligen övervunnit
döden. För ”om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan
meningslös och er tro meningslös” (1 Kor 15:14).
På samma sätt som Gud har talat till människor genom
alla tider står han här i idag och säger till oss: ”Jag är vägen,
sanningen och livet” (Joh. 14:6). Det är på riktigt. Och det är
verkligen fantastiskt!

Kristna Föreningen Filippi fyller i år 100 år. Vi som utgör före
ningen är en grupp människor som bor i eller utanför Lund och
samlas regelbundet i våra lokaler på Sandgatan 14.
Kristna Föreningen Filippi har i dag omkring 150 medlem
mar i olika åldrar. Vi har gudstjänster på söndagarna med bön,
sång, söndagsskola och predikan. I veckorna har vi verksam
heter för olika åldrar, bland annat juniorer, en ungdomsgrupp,
hemgrupper och en seniorgrupp.
Det som binder oss i Filippi samman är vår tro på Jesus
Kristus, Guds son, som blev människa. Han dog och uppstod
för att erbjuda alla människor evigt liv. När vi samlas på Filippi
gör vi det med önskan om att få lära känna honom och vi vill
också att andra ska få upptäcka vem Jesus är.
Kristna Föreningen Filippi är ansluten till Evangelisk Luth
ersk Mission, en missionsrörelse som växt fram inom Svenska
kyrkan. Vi är också medlemmar i Lunds kristna råd.

Välkomna till sommarmötet 2017!
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Det kan vara svårt att veta hur allt fungerar när man
kommer första gången till sommarmötet. Här får du
information som kan vara bra att känna till.
SÄKERHET

Se till att din bil alltid är låst och tömd på värdeföremål så att
risken för inbrott minskar!
Bland funktionärerna finns en grupp som bevakar området
dygnet runt.
På flera ställen finns det markerade gångstråk. Vi ber dig
att inte använda dem som sittplats. De måste vara fria i en
nödsituation.

TOALETTER

På mötesområdet finns det flera toaletter i angränsande bygg
nader.

SJUKVÅRD

På torget intill mötesbyrån finns ett litet sjukvårdstält dit du
ska gå om du blir skadad eller sjuk på något sätt. Där finns
kompetent personal och vi kan snabbt sända dig till sjukhus
om det behövs.

MAT OCH DRYCK

De flesta besökarna brukar ha mat med sig och den kan man
äta var man vill på området. Många går till sin bil och äter där.
På torget finns det möjlighet att köpa korv och liknande, och i
godistältet kan du köpa dryck, glass och annat gott. På torget
kan också du köpa ELUs kaffemugg och få fylla den så många
gånger du vill under mötesdagarna.
Dricksvatten finns i anslutning till toaletterna.

KOLLEKTER

PROGRAMMET

Programbladet som du nu håller i handen innehåller detaljerad
information om vad som ska hända under mötesdagarna. Där
finns alla sånger som vi sjunger tillsammans.
Vår önskan är att du som lyssnar ska få en allsidig bibelun
dervisning utifrån temat ”Det är på riktigt!”.

FÖRBÖN OCH SAMTAL

Det finns möjlighet till personlig förbön och samtal under
mötesdagarna. Under söndagens gudstjänst kommer det också
finnas möjlighet att få förbön under gudstjänsten, i samband
med lovsången under och efter mässan. Mer information om det
ges i samband med gudstjänsten.

PARKERINGSAVGIFT

När du parkerar din bil finns det personer som tar emot par
keringsavgift som är 50:-/dag. Avgiften är frivillig, men vi är
tacksamma om du på det sättet vill bidra till att finansiera
kostnaderna för mötet.

MÖTESBYRÅN

På torget finns bland mycket annat en mötesbyrå. Där kan du
ställa vilka frågor som helst och få den information som du
behöver. Upphittade föremål samlas i mötesbyrån.
VÄLKOMMEN till ELM Syds sommarmöte.
Vi hoppas att du ska finna dig väl tillrätta
och verkligen känna dig välkommen!

Flera gånger under mötesdagarna tar vi upp kollekt. Att ge i
kollekten är helt frivilligt och ingen måste göra det. Men om du
vill ge en gåva – stor eller liten – så är vi förstås tacksamma för
det, eftersom ELM Syds verksamhet bedrivs helt ideellt.
Om du föredrar att ge kollekt med betal/kreditkort i kollekto
mat finns det två sådana stationer. Du kan också ge kollekt via
SWISH på nummer 123 105 3099
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Översikt över ...

... helgens program

fredagen den 14 juli

söndagen den 16 juli

19.00 ”På riktigt?! En samtalskväll om sanning, glädje och
kamp i det kristna livet” Stefan Gustavsson m.fl.
Plats: Filippi, Sandgatan 14C

lördagen den 15 juli

Mötesledare: Therese Eklund

09.30 Bön och lovsång
10.00 Välkomsthälsning
Oskar Wikdahl
Sång av arrangörskör
10.20 ”Det är på riktigt – Gud finns där! 1”
Stefan Gustavsson
Sång av Canticum
”Det är på riktigt – Gud finns där! 2”
Stefan Gustavsson

Mötesledare: Simon Ek

09.30 Bön och lovsång
10.00 Högmässa med nattvard på sommarmötesplatsen
”Sänd mig! ”
Predikant och liturg: Berth Löndahl
Sång av: Elisabeth, Filip och Sara
Kollekt, Förbönsstationer
11.50 Meddelanden
12.00 Uppehåll
13.15–15.00 Barnens sommarmöte
13.30 ”Uppståndelse – på riktigt!”
Markus Hector
14.10 Information från missionsgårdarna
14.25 ELM – information, förbön och sång. Kollekt

11.50 Meddelanden

15.05 Barnen sjunger

12.00 Uppehåll

15.20 Uppehåll

13.15–15.00 Barnens sommarmöte
13.30–15.00 Tonårssamling
”Kan det vara på riktigt, trots all ondska i världen?”
Johannes Jansson

16.30 ”Frälst – på riktigt!”
Anders Ek
Sång av Tripla
Avslutning Christer Unosson

13.30 ”Det är på riktigt – Gud finns här! ”
Dan Sarkar
14.10 Sång av Christian Sturesson
14.20 ELM Syd och ELU – information, förbön och sång. Kollekt
15.10 Uppehåll
16.10 Sång av Prim Väst
”Det är på riktigt – men inte för mig?”
Thomas Frovin
18.30 Sång, musik och andakt i Domkyrkan
under temat ”Jesus – min Herre”
Sång och musik av Andreas Giselsson, Anders Andersson, Johan Lind m.fl. Andakt: Dan Sarkar, kollekt ELMus

För barn ordnas Barnens sommarmöte
lördag och söndag (13.15–15.00)
Tonårssamling lördag eftermiddag (13.30–15.00)
Man kan även följa sommarmötet på webben: www.elmsyd.se
Telefon till sommarmötesplatsen: 0706-99 62 86
Swish-nummer ELM Syds sommarmöte 123 105 3099

6

7

lördag

9.30 

lördag

Bön och lovsång

Sångerna finns på sidorna 34 och framåt.

Välkomsthälsning och inledning

[10:00]



När sommarvinden susar över fälten,
när blommor dofta invid källans strand,
när trastar drilla i de gröna tälten
vid furuskogens tysta, dunkla rand –

Oskar Wikdahl

När jag i Bibeln skådar alla under
som Herren gjort sen förste Adams tid,
hur nådefull han varit alla stunder
och hjälpt sitt folk ur livets synd och strid –

Kom, låt oss nu förenas här med änglarna i höjd
samt tusen, tusen helgon där och sjunga med stor fröjd:
Halleluja! O, Guds Lamm som har segrat på Golgata!
Halleluja, halleluja, halleluja! Amen.
Dig tillhör lovsång, du Guds Lamm som är och blir och var.
Så ljuder sången vid Guds tron och jordens återsvar.
All ära, makt och härlighet, all vishet och allt lov
skall bäras fram, o Gud, till dig från folk av alla språk.
När hela skapelsen blir fri vid tidens slut en sång,
skall jord och himmel stämma in och sjunga Lammets sång.
I Watts, G Palmqvist, C Brommé. Den nya sången 110

Sång av arrangörskör

”Det är på riktigt – Gud finns där! 1”

När tryckt av synd och skuld jag faller neder
vid Herrens fot och ber om nåd och frid
och han min själ på rätta vägen leder
och frälsar mig från all min synd och strid –
När en gång alla tidens höljen falla,
och jag får skåda det jag nu får tro,
och evighetens klara klockor kalla
min frälsta ande till dess sabbatsro –
//: då brister själen ut i lovsångsljud:
Tack gode Gud, tack gode Gud! ://
C Boberg, Den nya sången 138

[10:20]

Stefan Gustavsson

Generalsekreterare SEA – Svenska Evangeliska Alliansen och Direktor
för Apologia – centrum för kristen apologetik. Författare och debattör

Sång av Canticum

”Det är på riktigt – Gud finns där! 2” Stefan Gustavsson

O, store Gud, när jag den värld beskådar
som du har skapat med ditt allmaktsord,
hur här din visdom leder livets trådar,
och alla väsen mättas vid ditt bord –

Meddelanden

// : då brister själen ut i lovsångsljud:
O, store Gud, o store Gud! ://

För mat och dryck du skänker här, Dig vare pris, o Herre kär!
Omhägna med din milda hand I nåd vårt hem och fosterland!
Amen!

[11:50]

Bordsbön

I Jesu namn till bords vi går, Välsigna, Gud, den mat vi får,
Välsigna ock på samma vis Ditt helga ord till själens spis!

När jag hör åskans röst och stormar brusa
och blixtens klingor springa fram ur skyn,
när regnets kalla, friska skurar susa
och löftets båge glänser för min syn –

Uppehåll
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13.15 

lördag

Barnens Sommarmöte
Tonårssamling

lördag
[13:15 –15:00]
[13:30 –15:00]

”Kan det vara på riktigt, trots all ondska i världen?”
Johannes Jansson

” Det är på riktigt – Gud finns här! ”

[13:30]

Dan Sarkar

Präst i Broby sen 20 år. Ledamot i kyrkomötet för Frimodig
kyrka. Tidigare bibellärare på Glimåkra Folkhögskola. Författare
till boken ”Men Då Kom Nåden Springande” (Gaudete) och dvdundervisningsserien ”Så Som Det Var Tänkt” (Norea).



ELM Syd och ELU – information, förbön, sång och kollekt

[14:20]

Inspiration och stöd är ledorden för ELM Syd i verksamhetsgrenar som
barnverksamhet, stormöten, stugmöten, diakoni, ELMus m.m.
ELU arbetar på många olika sätt bland ungdomar. Arbetet syftar till
att nå nya människor med evangeliet och att förnya tron hos dem som
redan tagit emot det.
I denna programpunkt får vi lyssna till information från dessa
verksamheter och vi ber tillsammans för dem.
Den sammanlagda kollekten delas lika mellan ELM Syd, ELM och ELU.

SWISH-nummer: 123 105 3099

Lova Herren, min själ
O min själ, tillbe den Helige.
Sjung som aldrig förut, O min själ
jag tillber den Helige

Jesus, Ditt namn lyser i mörkret,
Jesus, Ditt namn släcker all törst,
Jesus, Ditt namn friar de fångna,
Av alla namn som finns Ditt namn är störst.

Vid dagens början när solen stiger
ger jag min sång till Dig, min Gud.
Vad än som mig sker och vad än som ligger framför,
låt sången ljuda stark vid dagens slut.

Större än mörkret som skymmer min sikt ifrån sanningen,
större än lögnen som smyger sig in och vill binda mig,
större än hinder som kantar min väg och vill fälla mig,
Jesus, Ditt namn står över allt.

Så rik på nåd och så sen till vrede,
så mild och god är Du, Gud, mot mig.
Om all Din kärlek vill jag sjunga evigt.
Du ger mig tusen skäl att prisa Dig.

Jesus, Ditt namn lyser i mörkret,
Jesus, Ditt namn släcker all törst,
Jesus, Ditt namn driver all fruktan,
av alla namn Ditt namn är störst:
Jesus, Ditt namn tröstar i sorgen,
Jesus, Ditt namn mättar med nåd
Jesus, Ditt namn friar de fångna,
av alla namn som finns Ditt namn är störst.

Och på den dag när min kraft flyr undan,
när slutet nalkas för mig en gång,
då stiger mitt lov och min själ ska sjunga
i tusen år och evigheten lång.
M Redman, J Myrin, E Järpehag, OAS 735

Sång av Christian Sturesson

[14:10]

Större än skulden som tynger min själ och vill plåga mig,
större än rädslan som vuxit sig stark och vill jaga mig,
större än döden som trodde att den hade fångat mig,
Jesus, Ditt namn står över allt.
J Alfredsson, OAS 729
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lördag

lördag

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

Sång av Prim Väst

Jesus har gjort allt, priset är betalt,
Han lossat mig från syndens band,
Han gjort mig vit som snö.

Thomas Frovin

16.00 

”Det är på riktigt – men inte för mig?”
Arbetar som lärare på en kristen efterskola i Danmark. Har tidigare varit
utsänd av ELM Danmark och ELM Sverige som missionär i Peru.

För endast utav nåd har jag frälsningen till skänks,
jag blev tvättad i det blod som flöt fram från korsets stam.
När till slut jag himlen når Herren torkar varje tår,
hela evigheten lång vill jag tacka med min sång.
E Tilling

Jesus, det skönaste, största och renaste
namn som på människors läppar är lagt,
rikt på barmhärtighet, sanning och salighet,
rikt av Guds kärlek, Hans nåd och Hans makt!
Motgångar möter mig, aldrig du stöter mig
bort från din goda och heliga famn.
Människor glömmer mig, Herre, du gömmer mig
intill ditt hjärta och nämner mitt namn.
Varthän än vägen bär, led mig, o Herre kär,
så som du vet att det gagnar mig mest.
Låt mig få följa dig. Lär mig att böja mig
under din vilja, som leder mig bäst.
Du är den skönaste, godaste, renaste.
Ge mig ditt sinne och gör mig till din.
Lös mig ur snarorna. Fräls mig från farorna.
Tag mig till sist i din härlighet in.
O Th Moe, C Brommé, Den nya sången 98

Bordsbön

Välsigna, Herre, vad Du ger!
Din nåd är stor. Ditt bröd är ett.
Och när det delas, räcker det åt alla.
Tack, Herre, för vad Du oss ger!
Och låt oss en gång vara med
vid alla släktens måltid i Ditt rike!
Amen!

Uppehåll
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18.30 

lördag

Sång, musik och andakt i Domkyrkan
under temat ”Jesus – min Herre”

Sånger
[18.30]

Sång: Andreas Giselsson, Anders Andersson, Johan Lind m.fl.
Andakt: Dan Sarkar
kollekt ELMus

SWISH-nummer: 123 105 3099

Genom nöden, genom natten
Lyser härligt Jesu namn.
Seglaren på vilsna vatten
Leder det till tryggad hamn.
Och när sol ej mer skall vara,
Jesusnamnet lyser än,
Prisat av en tallös skara,
Prisat högt i himmelen.
D. Welander, J.A. Gustafsson, Lova Herren 42

2) Låt mig få höra om Jesus
Låt mig få höra om Jesus,
Skriv i mitt hjärta vart ord!
Sjung för mig sången så dyrbar,
Skönaste sång på vår jord,
Sången som änglar i natten
Sjöngo för herdar en gång:
Ära ske Gud i det höga,
Frihet från bojornas tvång!
Låt mig få höra om Jesus,
Skriv i mitt hjärta vart ord!
Sjung för mig sången så dyrbar,
Skönaste sång på vår jord!

Sånger till kvällsmötet
1) Namnet Jesus
Namnet Jesus vill jag sjunga,
Dyra namn, som ej förgår.
Dig jag vill med frigjord tunga
Prisa i min levnads vår.
Till de unga, till de gamla
Har det namnet alltid bud.
Det kan kalla, det kan samla
Vilsna söner hem till Gud.
Namnet Jesus, himlens hälsning,
Det mitt hjärtas kärlek vann.
I det namnet fann jag frälsning,
Intet annat frälsa kan.

Säg mig det åter och åter,
Huru han här gick omkring,
Frestad, föraktad och ringa,
Ägande själv ingenting.
Synderna mina dem bar han,
Smärtorna tog han på sig,
Redo att hela och hjälpa,
Redo att uppoffra sig.
Låt mig få höra om Jesus,
Skriv i mitt hjärta vart ord!
Sjung för mig sången så dyrbar,
Skönaste sång på vår jord!

Jesu namn, hur ljuvt det klingar,
Låt det ljuda kring vår jord!
Intet annat världen bringar
Hopp och tröst som detta ord.
För det namnet hat försvinner,
För det namnet ondska flyr,
I det namnet allt jag vinner,
Och den nya dagen gryr.
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Sånger
Låt mig få höra om korset,
Kvalen och smärtan han led!
Visa mig graven i berget,
Där man hans kropp lade ned!
Under, o under av kärlek:
Det var för mig, som han dog,
Det var för mig, som han uppstod.
Herre, min Gud, det är nog.
Låt mig få höra om Jesus,
Skriv i mitt hjärta vart ord!
Sjung för mig sången så dyrbar,
Skönaste sång på vår jord!

Sånger
4) Du som räddar och försonar
Du som räddar och försonar,
hälsas med en törnekrona.
Du ser vad som döljs i hjärtan.
För vår skull Du väljer smärtan,
ger Dig själv på korsets stam.
Kärleken och hjärteglöden,
starkare var här än döden.
Hellre giver Du än tager
och i kärlek Du fördrager,
korsets död allt för vår skull.

Fanny J. Crosby-Van Alstyne, K.A.A. Larsson, Lova Herren 39

3) Än en gång
Jesus Krist, jag tänker på det offer när
Du dog för mig och utgav Dig själv.
Livet som Du gav mig är helt ofattbart.
Åter jag vidrörs av Dig. Åter jag vidrörs av Dig.
Än en gång så ser jag till det kors där Du dog.
Jag ödmjukas av nåden, ja förkrossad jag står.
Än en gång, jag tackar Dig, än en gång, jag ger Dig mitt liv.
Ser Dig nu, som upphöjd över allt.
Du är konungars konung, jag böjer mig ner.
Inför Dig, förundrad över frälsningen ger jag min hyllning till Dig.
Jag ger min hyllning till Dig.
Jag tackar för Ditt kors, tackar för Ditt kors, tackar för Ditt
kors Jesus

Gud, för Dig jag kan ej skyla
hjärtats hårdhet, hjärtats kyla.
Tänk att Du har allt uppgivit
för att leda oss till livet,
Din förlust, vår rikedom.
Du som har Dig själv mig givit,
låt i Dig mig älska livet.
Kom och var mitt hjärtas ankar,
var en grund för mina tankar,
Du, min själs nödvändighet.
Ja, jag tror på korsets gåta,
att försona och förlåta.
Skänk mig mod när missmod hotar,
säg Ditt ord som tröstar, botar.
Säg: ”Vi går till paradis.”
N.F.S. Grundtvig, sv text: Paul Biktor Börjesson, Jubla i Herren 5:23

Matt Redman, sv text: Stefan Tingman, OAS 78
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Sånger

Sånger

5) Vid foten av ditt kors
Jag förundras av Din kärlek
Och Din godhet emot mig
Du omsluter med Din närhet
Tack för nåden ifrån Dig
Vid foten av Ditt kors lämnar jag
Allt som jag bär
Och lyfter upp min blick
Det finns inget jag kan dölja
Du ser rakt igenom mig
Jag kan se i Dina ögon,
Att Du ser och älskar mig

På tredje da´n i gryningen,
Himmelens Son uppstod igen.
Du död var har du nu din udd?
Hör änglar ropa Krist vår Kung.
Han kommer åter klädd i vitt.
För solens strålar natten flytt.
Tillsammans med de heliga,
jag Jesus ansikte skall se.
Benjamin Hastings, Dean Ussher & Marty Sampson, David Media AB

7) Jag vill tillbe dig min Herre
Jag vill tillbe Dig min Herre,
Du är värdig all min sång.
Jag vill ge Dig pris och ära,
söka Dig ännu en gång.
Du förtjänar allt jag äger.
Du gav allt Du har till mig.
Jag vill tillbe Dig min Herre, nära Dig.
Halleluja, Halleluja
Helig, helig är Du Gud.
Halleluja, Halleluja
Helig, helig är Du Gud.

Jesus det enda jag har
Här i Din nåd får jag va’
Bara i Dig finns det liv som bär och leder
Jesus det enda jag har
Du är, förblir och står kvar
Bara i Dig finns det räddning,
Åh min Jesus
Du vet allt vad jag behöver
Du är alltid nära mig
Jag får vila i Din skugga
Nattens fasor skrämmer ej

Arvid Pettersen, David Media AB

Wilhelm Svensson, Linda Sandgren, Sarah Lundbäck Bell

6) O prisa högt
Till Golgata min tanke går,
där Jesus led och för mig dog.
Jag ser Hans händer ser hans sår,
Min Frälsare där på ett kors.
Hans bundna kropp i tårar dränkt.
De honom la i Josefs grav.
Förseglad med en väldig sten.
Messias lagd i ensamhet.

Giv mig, o Jesus, mer av Ditt sinne,
gör mig barmhärtig, ödmjuk och mild.
Giv mig mer kärlek, mod att försaka,
djupt i mitt hjärta prägla Din bild.
Giv mig mer kärlek, mod att försaka,
djupt i mitt hjärta prägla Din bild.

O prisa högt Herrens namn vår Gud.
O prisa högt i evighet.
Med ändlös sång vill vi ära Dig,
Vår Herre och vår Gud.
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8) Jesus, min Herre
Jesus min Herre, Dig vill jag älska,
Du som i döden älskade mig.
Dig vill jag lyda, Dig vill jag tjäna
giva mig villigt, Herre, åt dig.
Dig vill jag lyda, Dig vill jag tjäna
Giva mig villigt, Herre, åt Dig
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Sånger

Sånger

Tag mina händer, tag mina fötter,
öga och öra, tag, Herre kär.
Hela mitt hjärta vill jag Dig giva
Jesus, min Herre, Din blott jag är.
Hela mitt hjärta vill jag Dig giva
Jesus, min Herre, Din blott jag är.
J Blomqvist, Den Nya Sången 106

9) Jag är ej mer min egen
Jag är ej mer min egen,
Jag hör min Jesus till:
Han har mig köpt med blodet,
Och hans jag vara vill.
Han gått för mig i döden
Och lagt min synd på sig,
O, skulle jag ej älska
Den så har älskat mig?

Låt mig ej heller leva
Mig själv blott till behag,
Nej, leva till din ära
Och tjäna dig var dag!
Och fast du ej behöver
En ringa tjänst av mig,
Giv mig den nåden, Herre,
Att dock få tjäna dig!
Lina W. Sandell-Berg, Lova Herren 602

10) Kom till Jesus (Hymn för sökare)
Sårad och besviken
lämnad åt dig själv
Lyft din blick och se vad Gud har gjort
Kom till Jesus, kom till Jesus,
Kom till Jesus, din vän
Bördan han lyft av dig
Slängd i glömskans hav
Han offrat sig för dig på korsets stam
Så sjung till Jesus, sjung till Jesus
Sjung till Jesus, din vän

Han har åt mig förvärvat
En högtidsklädnad god
Med mycket rop och tårar
Och med sitt eget blod.
Han har åt mig ock vunnit
En ärekrona skön,
Den han en gång skall giva
Som friskänkt nådelön.

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

Men lär mig själv, o Jesu
Att detta barnsligt tro,
Och giv mitt arma hjärta
Därav en salig ro,
Att jag ej endast skådar
Med sorgsen blick på mig
Men frälst och glad och tröstad
Ock ser mig täck i dig!

Ibland är livet smärtfyllt
Ibland är glädjen stor
I allt är du bevarad i hans nåd
Så lev med Jesus, lev med Jesus,
Lev med Jesus, din vän
När din tid är inne
du tackar för ditt liv
i frid du somnar in och flyttar hem
Hem till Jesus, hem till Jesus,
Hem till Jesus, din vän
C Rice, E Tilling, OAS 715
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Sånger
11) Bliv kvar hos mig
Bliv kvar hos mig, se, dagens slut är när.
Bliv kvar, o Herre, snart är natten här.
Då allting annat sviker och bedrar,
du ende trogne tröstare, bliv kvar.
Som drömmar flyr, så ilar våra år.
All jordens glädje likt en fläkt förgår.
Allt hastar hän mot sin förvandling snar.
Du är densamme, bliv du hos mig kvar.
Ej blott en blick, ett ord jag beder om.
Nej, som till Emmaus du fordom kom
och sorgsna bröder tunga börda bar,
kom, ej att gästa blott, bliv hos mig kvar.
Du ensam kan betvinga mörkrets hot
och giva styrka att stå frestarn mot.
Var stund din närhet jag av nöden har;
i köld, i sol bliv, Herre, hos mig kvar.
Som späd jag lades i din kärleks famn
och blev välsignad i ditt dyra namn.
Du mig ej lämnat, fast på villors stig
jag ofta svek dig. O, bliv kvar hos mig.
Ej fruktar jag, då du är när i nåd.
Då viker smärtan, aldrig fattas råd.
Av gravens fasa ej ett spår är kvar,
och döden mist sin udd, när dig jag har.
Ditt kors skall skina för min blick, när sist
jag somnar in, o Herre Jesus Krist.
Då viker natten, morgon bräcker klar.
I liv, i död bliv, Herre hos mig kvar.

9.30 

Bön och lovsång

Sångerna finns på sidorna 34 och framåt.

Högmässa med nattvard

[10:00]

”Sänd mig! ”
Berth Löndahl

Nyligen pensionerad kyrkoherde i Bunkeflo, Malmö. Har skrivit ett par
böcker. Ledamot i Kyrkomötet för Frimodig kyrka.

I Inledning
Procession under psalmsång
*Gud, vår Gud, vi lovar dig, vi bekänner dig, o Herre,
dig som är till evig tid tillber ändlighetens släkten.
Hela jorden, hav och land, ärar, Fader vår, ditt namn.
*Kerubim och serafim, änglar, makter sjunger evigt,
ropar utan rast till dig: Helig är du, helig, helig,
himlar, jord och allt som är lovar, Gud, ditt majestät.
*Skyn av vittnen lovar dig: trons profeter och apostlar,
himlaskaran klädd i vitt ur bedrövelsen förlossad.
Dig bekänner fröjdefullt kyrkan hela jorden runt.
*Dig, vår Fader, stor i nåd, ofattbar i makt och ära,
och din sanne, ende Son, tillbedd intill jordens ändar,
och din Ande, Hjälparen, sänd till oss från himmelen.
*Jesus Kristus, ärans kung, evigt född av Faderns vilja –
att försona all vår skuld blev du mänska, född av kvinna,
skydde ej det moderliv jungfrun gav till borg åt dig.

Text: Henry Francis Lyte, sv text. Oscar Mannström, Sv Ps 189

*Du förstörde dödens gadd, upplät riket för de dina.
Gud har givit dig all makt, platsen på sin högra sida.
En gång vid din återkomst skall du döma alla folk.
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*Hjälp då dina tjänare, dem du återlöst med smärta,
giv åt dem bland helgonen evig härlighet och ära.
Led ditt folk, välsigna det, upphöj det i evighet.

Herre förbarma dig

*Vi välsignar dig, vår Gud, varje dag du oss bereder,
ropar högt ditt namn i ljus genom alla evigheter.
Skydda oss av nåd i dag från att bryta mot din lag.

Alla:

*Gud, vår Gud, förbarma dig. Din barmhärtighet må komma,
frälsa oss till evig tid ifrån all vår nöd och vånda.
Du är själv mitt fasta hopp. Amen, Herre Jesus, kom.

Lovsången

Präst:



Helige Herre Gud, helige starke Gud,
helige barmhärtige Frälsare, Du evige Gud,
förbarma Dig över oss.
Herre, förbarma Dig över oss.
Kriste, förbarma Dig över oss.
Herre, förbarma Dig över oss.

Präst:		 Ära åt Gud i höjden och frid på jorden
		 bland människor som Han älskar.

Te Deum, I Franz, O Hartman. Sv Ps 1

Sång av Noa, Elisabeth, Filip och Sara

*Vi prisar Dig, vi tillber Dig, vi tackar Dig för Dina verk.
Herre Gud, evige konung, vår himmelske Fader.
Herre, Guds Son, vår broder, Jesus Kristus,
Helige Ande, livets källa, vår hjälp och tröst. Amen.
Sv Ps 697:6

Beredelse

II Ordet

Beredelseord
Syndabekännelse och bön om förlåtelse

Alla: Jag bekänner inför Dig, helige och rättfärdige Gud,
att jag har syndat med tankar, ord och gärningar.
Jag har inte älskat Dig över allting,
inte min nästa som mig själv.
Genom min synd är jag skyldig till mer ont
än jag själv förstår
och har del i världens bortvändhet från Dig.
Därför ber jag om hjälp att se och bryta
med mina synder.
Förlåt mig, för Jesu Kristi skull.

Förlåtelsen
Tackbön
Alla:

Gud vår Fader, tack för att vägen till Dig
alltid är öppen genom Jesus Kristus.
Hjälp oss att leva i Din förlåtelse, stärk vår tro,
öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen.

Dagens bön
Gammaltestamentlig läsning och epistel
//: Kom till mig, kom till mig, Jesus säger: Kom till mig,
jag vill ge dig av mitt goda, jag vill ge dig ro. ://
Om du kommer på morgon när solen går upp
får du trygghet för en helt ny dag,
du kan också komma vid middagstid, det går också bra.
Och om du dröjer till dagens slut ska du finna att Han står kvar,
Han sträcker fram sina händer och säger såhär, Han säger:
L Nylén, OAS 613

Gradualpsalm

Än finns det en värld.
Den lever trots makter av död och fördärv.
Ty Ordet blev motsagt, Guds skapelseord,
och redan satt yxan i livsträdets rot,
men räddningen sändes oss ovanifrån: Guds enfödde Son.
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I tjänargestalt
kom Ordet till oss och försonade allt,
steg ner i vår skuld och vårt lidandes ljus,
och älskade världen tillbaka till Gud.
Det brustna blev helt i hans kärlek till oss på Golgata kors.
Apostlar gick ut
med budskap till folken att Kristus är Gud.
De lade ett hav mellan makternas hot
och livet i tro på Guds mäktiga Ord:
ur döpelsens hav steg en mänsklighet fram i tron på hans namn.
Att leva av tro
är grenarnas liv från Olivträdets rot,
att bära ett ok i sitt jordiska kall
men själv vara buren av den som bär allt
och svara på åklagarmakternas dom försoningens ord.
Guds offrade Lamm
ges ut för oss alla som Herren har sagt,
att världen må leva och syndare tro
och förbönen omsluta himmel och jord.
Av änglars och människors bön i hans namn står jordkretsen fast.
En ångest går fram
och ofreden rister i livsträdets stam.
Då kallar Guds Ande de kristna till bot,
att bedja sig samman att världen må tro.
O, lyft i vår söndrings och vilsenhets natt försoningens kalk.
O Hartman, Sv Ps 62

* Evangelieläsning
Predikan
* Trosbekännelsen



III Måltiden
Tillredelsepsalm
I tro under himmelens skyar har fäderna skördat och sått,
och än genom städer och byar går väckelseropet de fått.
Se tiden är fullbordad, för Herren Krist giv rum,
gör bättring ifrån synden, tro evangelium.
Än räckes Guds frälsning, än räckes Guds frälsning
till den som sig ångrar och tror.
Gud mötte med nåden oss alla i dopets välsignade stund,
med orden han än vill oss kalla och tukta och trösta i grund.
Kring helga nattvardsbordet han samlar än sitt folk,
där möter han de sina, en evig kärleks tolk.
Den eld som vår Frälsare tände skall föras från vän och till vän,
till alla han budskapet sände, som själv han ju bjuder oss än:
Gå ut i hela världen, förkunnande mitt ord
för allt som Fadern skapat, för folken på vår jord.
I tro under himmelens skyar vi vandrar i fädernas spår,
vi bidar i städer och byar en Andens och Gudsrikets vår.
Vår saliga förvissning, vårt fäste och vårt mod
är syndernas förlåtelse i Kristi namn och blod.
I tro under himmelens skyar vi nalkas den skimrande strand,
i hoppet, som städse förnyar vår lovsång i jordlivets land,
kring Lammets tron vi sjunger en gång i Faderns hus
den sällsamt nya sången, lik stora vattens brus:
G Widmark. Sv Ps 228

Kollekt

Den sammanlagda kollekten delas lika mellan ELM Syd, ELM och ELU.

SWISH-nummer: 123 105 3099

Sång av Noa, Elisabeth, Filip och Sara
Förbön
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Kommunionen

* Lovsägelsen
Präst:
Alla:
Präst:
Alla:
Präst:

Upplyft era hjärtan till Gud.
Vi upplyfter våra hjärtan.
Låt oss tacka Gud, vår Herre.
Allena Han är värd vårt tack och lov.
Ja, sannerligen, Du ensam är värd vårt lov ...
... och tillbedjande sjunga:

* Helig

Under utdelandet leds sången av ett lovsångsteam.

Tackbön

IV Avslutning
* Välsignelsen

Helig, helig, helig Herre, Gud Sebaot.
Himlarna och jorden är fulla av Din härlighet.
Hosianna i höjden.
Välsignad vare Han som kommer, i Herrens namn.
Hosianna i höjden.

Sång av Noa, Elisabeth, Filip och Sara
Recession under slutpsalmen
Sv Ps 698:5

Nattvardsbönen med instiftelseorden

Högtlovat vare Jesu namn, du änglaskara, sjung,
och bär den gyllne kronan fram till honom, alla kungars kung.
Och du, martyrers trogna här, som gått en stig så tung,
dig skynda fram, din hyllning bär att ära honom, kungars kung.

Efter instiftelseorden:
Alla: Din död förkunnar vi, Herre
Din uppståndelse bekänner vi
till dess Du kommer åter i härlighet

Du Herrens folk, som löst han har ur syndens boja tung,
träd fram med lovsång, ren och klar, och prisa honom, kungars
kung.

Herrens bön

Upp, varje folk och släkt och stam, och Herrens ära sjung.
Vak upp, mitt hjärta, skynda fram att hylla honom, kungars kung.

Brödsbrytelsen

Präst: Brödet som vi bryter
är en delaktighet av Kristi kropp.
Alla: Så är vi, fastän många, en enda kropp,
ty alla får vi del av ett och samma bröd.

E Perronet, E Nyström. Sv Ps 14

Herrens frid

Meddelanden

* O Guds Lamm

Bordsbön

Alla: O Guds Lamm som borttager världens synder,
förbarma dig över oss.
O Guds Lamm som borttager världens synder,
förbarma dig över oss.
O Guds Lamm som borttager världens synder,
giv oss din frid.
Sv Ps 699:5

28



[11:50]

Glädjens Herre, var en gäst vid vårt bord i dag.
Gör vår måltid till en fest efter Ditt behag.
För de gåvor som Du ger tackar vi Dig nu.
Du som hör förrän vi ber, prisad vare Du!
Amen!

Uppehåll

29

13:15 

söndag

Barnens Sommarmöte

söndag
[13:15–15:00]

”Uppståndelse – på riktigt!”
Markus Hector

[13:30]

Markus tjänstgör som teolog och medarbetare i Kristna Föreningen Filippi i
Lund och i Betlehemskyrkan i Malmö samt är redaktör för tidningen Till Liv.

Livet vann, dess namn är Jesus, halleluja.
Han var död, men se, han lever, halleluja.
Dödens portar öppnar han, halleluja,
nyckeln ligger i hans hand. Halleluja!



Visst synes det, o Herre kär, som skulle det gå under;
Visst stormar det, än här, än där, som bävade dess grunder;
Men ack, det synes endast så – Ditt rike står och skall bestå
när jord och himmel falla.
Om moln och mörker äro här omkring din tron, vad mera?
Rättfärdighet dess fäste är, och du, du skall regera
från evighet till evighet, då andra rikens härlighet
om några år försvinna.
Det segra skall, ditt korsbanér, trots alla mörkrets makter
och samla folken fler och fler från jordens skilda trakter,
på det ditt namn må bliva stort liksom ditt lov från ort till ort
allt intill världens ände.

Vad är murar, vad är gravar? Halleluja.
Han är med oss alla dagar, halleluja.
En är Herren, en är tron, halleluja,
ett är brödet på hans bord. Halleluja!

Ditt helga rike är dock ej av denna världen, Herre,
och aktas ej av världen, nej, hon ser det ej, dess värre!
Hon ser de kristnas skröplighet men aldrig deras härlighet
och deras konungs ära.

Brödet bryts och vinet delas, halleluja,
för att världen skall få leva. Halleluja.
Öppnade är Guds förråd, halleluja,
källan flödar som var dold. Halleluja!

*Pris dig, pris dig, o Jesu kär, du Konung utan like,
att jag, så arm och svag jag är, fått syn på detta rike;
Att jag får evigt glad och fri som innebyggare däri
om dina under sjunga!

Jesus dog, då dog vi alla, halleluja,
till att utge oss för andra, halleluja.
Jesus uppstod. Också vi, halleluja,
uppstod då till evigt liv. Halleluja!

L W Sandell-Berg, LH 735

O Hartman, Den nya sången 120

Information från missionsgårdarna

[14:10]

ELM – Information, förbön, sång och kollekt

[14:25]

Etiopien, Eritrea, Kenya och Peru är de fyra länder där Evangelisk
Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner har mission idag. Vi får nu en
närmare inblick i arbetet genom hälsningar, intervjuer, lägesrapporter
och information om framtida satsningar. Den sammanlagda kollekten
delas lika mellan ELM Syd, ELM och ELU.

SWISH-nummer 123 105 3099

Barnen sjunger

[15:05]

Bordsbön

Välsigna, Herre, vad Du ger!
Din nåd är stor. Ditt bröd är ett.
Och när det delas, räcker det åt alla.
Tack, Herre, för vad Du oss ger!
Och låt oss en gång vara med
vid alla släktens måltid i Ditt rike!
Amen!

Ditt Ord, o Jesu, skall bestå, ditt rike kan ej falla;
Hur vilt än otron rasa må och syndens vågor svalla,
Du har ändock för evig tid uti rättfärdighet och frid
ett härligt rike grundat.

Uppehåll
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”Frälst – på riktigt!”
Anders Ek

söndag
[16:30]

Bor i Malmö och är ungdomssekreterare i ELU. Han uppskattar att
dricka kaffe, läsa teologi och spela Super Nintendo. Gifter sig med
Tilde om en vecka.

Ren och rättfärdig, himmelen värdig
jag uti världens Frälsare är.
Ren han mig tvagit, synden borttagit,
den finns ej längre, den finns ej här.
O, jag är frälst och salig däri,
Sonen har vunnit, han gjort mig fri,
fri ifrån nöden, domen och döden, amen, halleluja!
Länge det kändes som Gud sig vände
bort ifrån den som fattades allt.
Jag fick ju lida, kämpa och strida av egen kraft.
Det kändes så kallt.
Ty i min flit, min bättring, min strid
fann jag ej varken liv eller frid.
Lammet har vunnit, blodet har runnit, amen, halleluja!
Frid här nu råder genom hans nåder:
Kristus har köpt oss just som vi är!
Han måste lida, kämpa och strida,
Han för oss stod mot helvetets här.
Nu är vi fria – hör och ge akt!
Synden på Herren Jesus blev lagd!
Ormen han krossat, mig han förlossat, amen, halleluja!

Avslutning

Christer Unosson
Ordförande i ELM Syd.

O, hur saligt att få vandra Hemåt vid vår Faders hand!
Snart vi slutat ökenfärden Och går in i Kanaans land.
Härligt sången där skall brusa
Stark som dånet av en vattenflod.
Äran tillhör Gud och Lammet,
som oss vunnit med sitt blod!
Här vid älvarna i Babel Tystnar ofta nog vår sång,
Men vi väntar bättre dagar I Jerusalem en gång.
Härligt sången ...
Intet mörker där skall vara, Inga tårar, ingen nöd,
Ingen synd och ingen plåga, Ingen djävul, ingen död.
Härligt sången ...
Här vi skiljs ifrån varandra, Här är möda, sorg och strid,
Men uti den gyllne staden Snart vi mötas får i frid.
Härligt sången ...
* O, må ingen bli tillbaka Här i denna mörka värld!
Må vi alla där få mötas Efter slutad pilgrimsfärd!
Härligt sången ...
		

J Blomqvist, L P Ollén
LH 669

O Brattekaas, övers. Hanna Norman, Den nya sången 145

Sång av Tripla
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1) På Dig min Gud förtröstar jag
På Dig min Gud förtröstar jag
när oro skymmer min morgondag
för jag vet Du är trofast emot mig.
När svårigheter omger mig
så är jag ändå trygg hos Dig,
för jag vet att Du aldrig lämnar mig.
Är det natt eller dag,
Herre på Dig förtröstar jag.

All din nåd är öppen famn
och ditt namn en ljuvlig hamn.
Vad du vill är helighet,
men du är barmhärtighet.
Elias Malmeström, Sv Ps 217

3) I denna ljuva sommartid
I denna ljuva sommartid
gå ut, min själ, och gläd dig vid
den store Gudens gåvor.
Se, hur i prydning jorden står,
se, hur för dig och mig hon får
så underbara håvor.

Gud, Du är alltid nära mig
ingen förändring finns hos Dig.
Du är densamme igår och idag
och i evighet.
Du är min framtids säkra grund
Du som står fast vid Ditt förbund.
Min klippa är Du allsmäktig Gud,
jag ärar Dig.
Bo & Elsa Hjärpehag, OAS 104

2) Gud för dig är allting klart
Gud för dig är allting klart,
allt det dolda uppenbart.
Mörkret är ej mörkt för dig
och i dunklet ser du mig.

Nu växer säd för skördens tid,
och ung och gammal gläds därvid
och bör Guds godhet prisa,
som vill i överdådigt mått
oss människor så mycket gott
var dag och stund bevisa.

Läk mitt öga, att jag ser
hur du är i det som sker.
Där jag bäst behöver dig
Är du allra närmast mig.

När jag hör trastens klara sång,
när lärkan jublar dagen lång
högt ovan fält och backar,
då kan jag inte tiga still.
Min Gud, så länge jag är till
för livet jag dig tackar.

Och om jag ej mer förmår
gå i tro den väg du går,
led mig vid din fasta hand
steg för steg mot livets land.

Ack, är det redan här så skönt
på denna jord, så härligt grönt,
hur skall det då ej bliva
i himmelen, där Gud berett
vad ingen här i världen sett
och ord ej kan beskriva.

När min tanke, tvivelstrött,
obetvingligt motstånd mött
och ej mera mäktar strid –
inneslut den i din frid.
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Av rika löv är grenen full,
och jorden täckt sin svarta mull
med sköna gröna kläder.
De fagra blommors myckenhet
med större prakt och härlighet
än Salomos dig gläder.
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Led oss alltmer, o Jesu,
I ordet in
Och öppna våra ögon
För nåden din.
Det djup av evig kärlek,
Som bor i dig,
Låt över varje hjärta
Få gjuta sig!

Ack, att jag redan stode där
inför din tron, o Herre kär,
och bure mina palmer.
Jag ville då på änglars vis
instämma i ditt lov och pris
med tusen sköna psalmer.
Liksom ett träd i sol och regn
så låt min själ i Andens hägn
få växa alla dagar
den sommar som av nåd jag får.
Gud, låt mig bära frukt i år,
den frukt som dig behagar.

Anna H. Ölander, Lova Herren 241

5) Jag vill ge dig o Herre min lovsång
Jag vill ge dig o Herre, min lovsång,
jag vill tacka med skönaste ord
för din kärlek och nåd som är gränslös,
jag vill tacka för allt gott du gjort.

Behåll mig till ditt paradis,
och låt mig på de trognas vis
i dina gårdar grönska.
Låt mig få tjäna dig allen,
i trohet sann, i kärlek ren,
så vill jag mer ej önska.

Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig,
där var ton skall en hyllning till dig bära.
Och i dagar av glädje och dagar av sorg,
vill jag leva var dag till din ära.

P Gerhardt, J von Duben, C O Angeldorff & Britt G Hallqvist, Sv Ps 200

Ingen annan är värd att besjungas,
endast du, Herre äger min sång,
och i himmelens gyllene salar
skall jag prisa dig evighet lång.

4) Omkring ditt ord o Jesus
Omkring ditt ord, o Jesu,
Oss stilla gör
Och fram till livets källa
Av nåd oss för.
Du ser i varje hjärta
Dess djupa nöd,
Du ensam kan oss mätta
Med livets bröd!

Och om sången nån gång skulle tystna
eller störas av oro och strid,
Herre, öppna på nytt mina ögon,
så jag ser att hos dig är min frid.
Christer Hultgren, OAS 63

Var, Herre, själv oss nära,
Din kraft gör spord
Med ljus kring nya vidder
Av livets ord.
Låt något fridlöst hjärta
Dig möta här
Och se och smaka, Herre,
Hur ljuv du är!
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6) Jesus för världen givit sitt liv
Jesus för världen givit sitt liv;
Öppnade ögon, Herre, mig giv.
Mig att förlossa offrar han sig,
Då han på korset dör ock för mig.

8) Hälsokällan
Hälsokällans flöden
Sprang från nåden fram,
:,: Då vår Broder döden
Led som offerlamm. :,:

O, vilken kärlek, underbar, sann!
Aldrig har någon älskat som han.
Frälst genom honom, lycklig och fri,
Vill jag hans egen evigt nu bli.

Skönt dess strömmar flyta,
Mäktig är dess flod.
:,: Vatten kan ej tryta
I den källan god. :,:

Tag mig då, Herre, upp till ditt barn,
Lös mig från alla djävulens garn!
Lär mig att leva, leva för dig,
Glad i din kärlek, offrande mig!

Hälsa kan den giva,
Verklig själafrid;
:,: Tröttad pilgrim liva
Under öknens strid. :,:

Lina W. Sandell-Berg, F.A. Ekström, Lova Herren 51

Stundom när jag gråter
Under vandringen,
:,: Flyr jag dit, och åter
Blir allt gott igen. :,:

7) I Din närhet
I Din närhet, i Din närhet
I Din närhet, i Din närhet
Där vill jag va’
Där vill jag va’, Gud
Vid Ditt hjärta, i Din närhet varje dag

Emot min olydnad,
Mot all uselhet
:,: Har jag Kristi lydnad
Och rättfärdighet. :,:

I Din närhet, i Din närhet
I Din närhet, i Din närhet
Där förvandlas jag
Där förvandlas jag
Vid Ditt hjärta, i Din närhet varje dag

Jag har testamente
På vad som är mitt
:,: Mitt i allt elände
Här är svart på vitt. :,:

I Din närhet, i Din närhet
I Din närhet, i Din närhet
Där jublar jag
Där jublar jag,
Vid Ditt hjärta, i Din närhet varje dag

Alla skola bjudas,
Kom och tag emot!
:,: Ingen kan förbjudas,
Här är syndabot. :,:
Elsa Rydin, OAS 55

Inga uselheter
Hindra – kom och se!
:,: Kom, vad helst du heter,
Till din Frälsare! :,:
C. A. Stenholm, A. Nilsson, Lova Herren 364
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9) Kom du Helige
Låt oss få känna Ditt rikes
underbara doft, här och nu
Låt oss få höra Din ljuva
stämma inom oss, här och nu
Kom Du helige
Helig Ande kom
Kom Du helige, ja kom
Helig Ande kom

Helig mark
In på helig mark
Helig mark
In på helig mark
Bengt Johansson

Peter Bergstrand, OAS 87

10) Helig mark
Jag kommer till Ditt tempel
i tidig gryningsljus
Jag har vandrat långa vägar
för att komma till Ditt hus
Den rökelse jag tänder
en längtan i mig stark
När jag går igenom porten
in på helig mark

11) Förundrad jag står i hans närhet
Förundrad jag står i hans närhet
hos Jesus från Nasaret
och undrar; hur kan han älska mig
som Honom helt övergett
Helt ofattbart, helt underbart
evigt vill jag lova dig
Helt ofattbart, helt underbart
Jesu kärlek räddar mig
Han mig tog mina synder och skulder
och gjordes till ett med dem
Han bar min börda till korset
en smärtornas man Han blev

Helig mark
In på helig mark
Helig mark
In på helig mark

När med mina friköpta syskon
jag söker Hans ansikte
då väcks min glädje att sjunga
Om kärleken Gud mig ger

Jag böjer knä inför dig
och säger som det är
Att det finns ingen annan
du ensam Herre är
Och dagen kommer sakta
den växer inom mig
Med ett ljus och salig visshet
att jag är barn hos Dig

Charles H. Gabriel & Chris Tomlin, David Media AB

12) Du som stillar stormen
Håll mig nu, under Ditt beskydd
Bär mig, Gud, i Din starka hand
När havet blåser upp, när åskan går
så är jag trygg hos Dig, Ditt ord består
Du som stillar stormen, kom med frid
Du är min Gud för evig tid.

Barn hos dig
jag är barn hos Dig
Barn hos dig
Jag är barn hos Dig

I Kristus själv har min själ sin ro
att vila helt. I trygghet vill jag bo
Reuben Morgan, sv text Mattias Martinsson, David Media AB
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15) Du är den högste
Du är den högste över hela jorden
Ditt namn är upphöjt
över alla andra namn
Vi upphöjer Dig, vi upphöjer Dig,
vi upphöjer Dig, Du vår Gud!

13) Nåd
Hur kan jag veta jag är älskad?
Hur kan jag veta jag är fri?
Hur kan jag sjunga min lovsång till Dig?
Hur kan jag säga jag har liv?
Det är Din nåd, Din underbara nåd
Det är Din nåd, Din frälsande nåd
Jesus Din nåd som ger syndaren liv
Din nåd som frälste mig

Pete Sanchez Jr, OAS 20

Jesus Du är ljuset i mitt hjärta
Jesus Du är alla mänskors hopp
Jesus Du är lammet som offrade sig
När Du spikades upp på ditt kors
Harald Höidahl

14) När jag ser din himmel
När jag ser Din himmel,
Dina fingrars verk.
Stjärnorna och månen Du fäste där.
Vad är då en människa,
att Du tänker på mig i min nöd?

16) 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

Jorden har Du ställt på stadig grund,
himlen har Du spänt ut som ett tält.
Vad är då en människa,
att Du tänker på mig i min nöd?

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

Men jag vet, Du hör min bön.
Minsta suck når Ditt hus, Herre
För jag är trygg, här i Din famn
Alltid nära, led mig!

Erik Tilling

Erik Tilling

42

43

Sånger

Sånger

17) För vår Gud är allting möjligt
Gud är mäktig, sviker aldrig oss
Han allsmäktig Gud
Större än allt vi ber, större än allt vi ser
Allt Han gjort är gott

19) Bara du är Gud
Herre, Din mäktiga hand formade himmel och jord
Efter Din vilja blev världen till genom Ditt eviga ord
Medan morgonstjärnorna sjöng tillsammans fick allting liv av Dig
Medan änglarna jublade av glädje tänkte Du på mig.

En tom grav, Han lever idag
För vår Gud är allting möjligt
I Hans namn har vi fått allt
För vår Gud är allting möjligt

Bara Du är Gud, allting är skapat för att ära Dig
Och för att förhärliga Ditt namn har Du skapat mig
Bara Du är Gud, långt innan jordens grund blev lagd fanns Du
Evige Gud, utan början, utan slut.
Bo & Elsa Hjärpehag, Jubla i Herren 3:11

Gud är med oss, Han går bredvid oss
Leder våra steg
Mer än vad vi förstår, mer än vi hoppas på
Allt Han gjort är gott
Gud är med oss, Han går före oss
Han oss aldrig lämnar Han oss aldrig lämnar
Gud är för oss, med en öppen famn
Han oss aldrig sviker Han oss aldrig sviker
Reuben Morgan, Ben Fielding,
sv text: Ida Möller, Evelina Gard, Jubla i Herren 5:57

18) Skapa i mig Gud
Skapa i mig Gud ett renat hjärta.
Ge mig en ny frimodighet.
Låt mig stanna kvar här i Din närhet
Helige Ande jag behöver Dig.
Bliv kvar hos mig.
Bliv kvar hos mig.

20) Oändlig nåd/Min Frälsare har dött för mig
Oändlig nåd mig Herren gav
och än idag mig ger.
Jag kommit hem, jag vilsen var
var blind men nu jag ser.
Guds nåd, jag skälvde inför den,
men sedan gav den ro
och aldrig var den större än
den dag jag kom till tro.
Min frälsare har dött för mig
Ur dödens bojor friköpt mig
Hans nåd är som en väldig flod
Evig kärlek, oändlig nåd.

Bengt Johansson, OAS 107

Jag kom ur tvivel, mörka djup,
ur vanmakt och ur skam.
Den nåd som bar mig intill nu
skall bära ända fram.
Guds löften ger vår längtan svar,
som klippan är Hans ord.
Ej bättre sköld och skydd jag har
i himmel och på jord.
J Newton, sv text: Anders Frostensson, OAS 103
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23) Kom nådebordet är dukat
Kom, nådebordet är dukat
med bröd och med vin för vår skull.
Kom, ni som hungrar och törstar.
Här kan ni mätta er själ.
Välkommen, Herren dig bjuder.
Han ger ur sin märkta hand.
Ät av det bröd som är frälsning,
drick av det blod som ger liv.

21) Korset står över allt
Bortom vårt liv här,
bortom allt mörker finns ljus.
Ditt kors det strålar,
vi lyfter blicken och ser.
Korset står över allt
strålar klart i vår värld
Ditt kors tronar högt över allt
Ett hopp, en Befriare
Jesus, Du regerar över allt, över allt

C Cloninger, M Nyström, sv text: Paula Kern Ivarsson, OAS 85

24) Jag behöver dig o Jesu
Jag behöver dig, o Jesu,
Ty jag har blott synd i mig.
Hjärtat är så mörkt och öde,
Är så kallt och dött i sig.
I ditt dyra blod allenast
Kan det bliva rent och gott.
I den källan vill jag renas,
I den enda källan blott.

Bojorna faller,
Din kärlek frigör oss helt.
Du öppnar hjärtan,
vår värld får äntligen se.
Kristus övervann,
Allt fullbordats, Han är Kung.
Kristus övervann,
Han ger oss styrka.
T. Hughes, N. Herbert, B. Cantelon & M. Redman,
sv text: Martin Börjesson, Jubla i Herren 5:115

22) Jag vet att min Återlösare lever
Jag ropar mot våldet,
men får inget svar,
jag ropar, men där finns
ingen barmhärtighet.
Han har spärrat min väg
så att jag ej kommer fram,
över mina stigar
lägger han mörker.

Jag behöver dig, o Jesu,
Ty jag är så blind, så blind,
Hittar ej den rätta vägen,
Irrar kring likt jagad hind.
Jag behöver, att du leder
Mig uti din sannings ljus,
Annars hittar jag dock aldrig,
Aldrig till min Faders hus.
Jag behöver dig, o Jesus,
Led mig efter ditt behag,
Giv mig din Andes fullhet
Mer och mer för varje dag;
Låt densamme nådens Ande
Mer och mer få lära mig,
Vad jag är utav naturen,
Men ock vad jag är i dig!

Men jag vet att min Återlösare lever
och som den siste skall han
träda fram över stoftet.
Ja jag vet att min Återlösare lever,
och som den siste skall han
träda fram över stoftet.
Job 19:7–8, 25, Lova Vidare
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26) Min Gud när jag betänker
Min Gud, när jag betänker
Vad du har gjort för mig,
Vad nåd du städs´ mig skänker
Jag får ju allt av dig
Då blir jag hjärtligt glader,
Då lockas lovet fram:
Jag tackar dig, min Fader,
Jag tackar dig, Guds Lamm.

Jag behöver dig, o Jesu,
Till att skyla all min brist,
Jag behöver dig i livet
Och en gång i döden sist.
Jag behöver dig beständigt,
Vid vartenda steg jag tar;
Endast uti din gemenskap
Nog och övernog jag har.
Jag behöver dig, o Jesu,
Och jag hoppas se dig snart
Vid din Faders högra sida,
Där din ära strålar klart.
Där, hos dig med dem du vunnit
Med ditt blod så dyrt en gång,
Får jag sjunga, evigt sjunga
Guds och Lammets nya sång.
Lina Sandell, Den Nya Sången 79

25) Saliga visshet, Jesus är min
Saliga visshet, Jesus är min!
Han som har frälst mig kallar mig sin.
Arvslott i himlen fröjdar min själ,
Jesus har köpt mig, allt han gjort väl.
Han är min glädje, han är min sång.
Honom jag prisar livsdagen lång.
Han blir min lovsång evigt hos Gud,
Han är min brudgum, jag är hans brud.
Saliga visshet, under av nåd!
Kärlekens djup i frälsningens råd!
Himlen är öppen, änglar från Gud
Bringar till jorden frälsningens bud.
Saliga trygghet här i all strid!
Jag har i Jesus glädje och frid,
Väntar hans ankomst, som han befallt.
Själv är jag intet, Jesus är allt.

Du döden för mig smakat,
Du mina synder bar,
Och över mig du vakat
I alla mina da’r.
Vad hade av mig blivit,
Om du ej handlat så?
Om du ej nåd mig givit,
Jag måst i döden gå.
Nu är jag redan salig
Och går till himmelen,
Jag njuter fröjd otalig
I Gud, min bäste vän.
Han själv skall mig bevara,
Hans nåd är alltid ny,
Och hotar någon fara,
Till honom får jag fly.
O, skulle jag då sörja,
Som har en sådan Gud?
Nej, hellre må jag börja
Att höja lovets ljud.
Ja, Herren vill jag prisa;
Hans nåd och trofasthet
Skall bli min nya visa
Uti all evighet.
N. Frykman, Lova Herren 639

Fanny J. Crosby-Van Alstyne,
Anna H. Ölander, L. Linder, Lova Herren 420
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27) En liten stund med Jesus
En liten stund med Jesus,
O, vad den jämnar allt
Och ger åt hela livet
En ny och ljus gestalt.
När jag är trött av vägen
Och allt som möter mig,
En liten stund med Jesus,
Och allt förändrar sig.

En liten stund med Jesus,
Vad kraft den har med sig,
Vad lust den ger att vandra
På Herrens viljas stig,
Vad mod den ger att leva
Och lida för hans namn,
I ljuvlig försmak redan
Av vilan i hans famn.
Så giv mig, käre Herre,
Ja, giv mig ofta då
En liten stund med Jesus
I hemmets tysta vrå!
Mitt hjärtas djupa längtan
Är denna enda blott:
En evighet med Jesus
Och allt, ja, allt är gott!

En liten stund med Jesus,
När synden gör mig ve
Och otron vill mig hindra
Att blott på Ordet se;
En liten stund med Jesus,
Och bördan lyftes av
Och faller från min skuldra
I Kristi öppna grav.

Anne L. Ashley-Greenstreet, Lina W. Sandell-Berg, Lova Herren 246

28) Till Guds källa vill jag vandra
Till Guds källa vill jag vandra,
med min skuld som tynger mig
Lyft av bördan och förlåt mig
Herre, kom och möt mig där

En liten stund med Jesus,
Och hjärtats oro flyr,
Och blicken vändes åter
Från jordens små bestyr
Till livets verkligheter,
De ting, som ej förgås,
När himlarna och jorden
Av sin förvandling nås.

Dyre Jesus, jag är redo,
överlämnar allt jag bär
Ta min hand nu, led mig närmre
Herre, kom och möt mig där

En liten stund med Jesus,
Vad frid den har med sig,
När kärlekslösa domar
Av mänskor såra mig.
När missförstådd och sargad
Från vänners krets jag går,
En liten stund med Jesus
Dock helar alla sår.

Vid Guds källa flödar kärlek
läker varje sårad själ
Jag vill ta mig till den källan
Herre, kom och möt mig där
Kom till källan du som längtar
Låt dig fyllas av Guds ström
Herren kallar, Herren ropar
Jesus väntar på dig där
Brian Doerksen, Brian Thiessen. Michael Hansen, Sv text Mattias
Martinsson, Jeanette Alfredsson, Jubla i Herren 5:169
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29) Värdigt, värdigt är Guds lamm
Värdigt, värdigt är Guds Lamm!
Folk av varje släkt och stam
bär till honom lovsång fram,
Jesus, Guds Son.

31) Du har mitt liv i Din hand
Mitt liv vilar i Dina händer.
Och hur det än är tar jag en dag i sänder.
Jag tror, jag hoppas, jag litar på Dig.
Jag vet att Du älskar mig.

Ära, halleluja, ära, halleluja,
ära, halleluja till Guds Lamm!

Vi kan inget veta om imorgon,
men vi får lita på Ditt ord.
På alla löften du ger, att Du hör min bön.
Du har mitt liv i Din hand.
Ur djupen vill Du visa mig en väg,
lyfta mig upp, och föra mig fram.
Och jag får gå på den bro
som bär från tvivel till tro.
Du har mitt liv i Din hand.
Du har mitt liv i Din hand.

Nya tider hör Dig till,
ty Du bryter dess sigill
och dem formar som Du vill,
Jesus, Guds Ord.
Du skall göra allting nytt
när de mörka skuggor flytt,
evighetens morgon grytt,
Jesus, Guds Ljus.

Clas Vårdstedt, Jubla i Herren 5:20

32) Tack för en öppen himmel
Tack för en öppen himmel, genom Jesu blod.
Tack att jag får komma, fram till nådens tron.
Jag får mättas vid ditt bord,
smaka och se att du är god.

Skapelsen lovsjunger Dig:
Äran, äran tillhör Dig,
Du som återlöste mig,
Jesus, Guds Lamm!
Okänd, sv text: A. Eriksson

30) Du är det levande vattnet
Du är det levande vattnet,
det levande vattnet som släcker min törst.
Du är det levande vattnet,
det levande vattnet som släcker min törst.
Du är brödet från himlen,
brödet från himlen som mättar min själ.
Du är brödet från himlen,
brödet från himlen som mättar min själ.
Du är ljuset i mörkret,
ljuset i mörkret, vårt enda hopp.
Du är ljuset i mörkret,
ljuset i mörkret, vårt enda hopp.

Du läker varje sår, torkar bort varje tår,
du vänder ditt ansikte till mig,
du gör min glädje stor, fyller mitt hjärta med tro,
när jag lyfter min blick och ser på dig.
25 sånger från Livets ord

33) Se, jag vill bära ditt budskap
Se, jag vill bära ditt budskap, Herre,
av hjärtat sjunga ditt lov och pris.
Med glädje vill jag ditt ord förkunna,
som gör den svage vis.
Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda,
att andra där din kärlek kan se.
Ja, låt ditt ord i mitt liv få råda,
Då kan din vilja ske.
Den nya sången 150

Paul Biktor Börjesson, Jubla i Herren 5:31
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Ty om ditt ord med mitt liv jag döljer,
Jag döljer livet som du oss ger,
Som Jesus kom att oss uppenbara,
Då han till oss steg ner.
Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda,
att andra där din kärlek kan se.
Ja, låt ditt ord i mitt liv få råda,
Då kan din vilja ske.

När mitt hjärta fylls av hopp
och varje löfte får sitt svar
när jag känner att din nåd vilar över mig
Ödmjuk böjer jag mig Gud,
så beroende av dig
jag vill tro och lita på
din trofasthet
Och jag påminns om allt som du gjort
och det liv jag fått på grund av din son

Gud, låt oss känna din Andes ledning,
Så att vi vet att din väg vi går.
Låt elden brinna i våra hjärtan,
Till dess vi målet når.
Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda,
att andra där din kärlek kan se.
Ja, låt ditt ord i mitt liv få råda,
Då kan din vilja ske.

Ref. 2 ggr
Jag är din (jag är Din, ja Din för evigt)
jag är din (jag är Din, ja Din för evigt)
i evighet, (jag är Din, Jesus jag är Din)
Jesus jag är din. 3 ggr

34) För evigt Din
Om mitt hjärta fylls av krav
och jag inte hör din röst
vill jag hålla fast vid dig, fast jag inte ser.
Om det stormar i mitt liv
och min väg blir brant och svår
vill jag tro och lita på
din trofasthet.

Kärleken har räddat mig
kärleken har gjort mig fri
jag är din
jag är för evigt din.
Genom dalar över berg
sjunger jag och påminns om
att jag är din
jag är för evigt din.
Brian & Jenn Johnson, Ian McIntosh, Jeremy Riddle, Jeremy Edwardsson
Översättning: Lennart Hall, Ellen Vingren, Jeanette Alfredsson

Och jag påminns om
allt som du gjort
Och det liv jag fått
på grund av din son

35) Se det du ser
Gud, väck upp mitt inre så jag kan lära mig tänka som Dig,
Gud, öppna upp mina ögon så att jag ser dem som Du,
genom mig vill beröra

Kärleken har räddat mig
kärleken har gjort mig fri
jag är din
jag är för evigt din
Genom dalar, över berg
sjunger jag och påminns om
att jag är din,
jag är för evigt din

Jag vill gå dit Du går, vart Du än kallar hjälp mig att följa
Jag vill se det Du ser, vart brustet hjärtas slag
Gud, låt mina händer få göra det Du har skapat dem till
Gud, visa Din vilja där dit Du går är också dit jag vill gå
: //I styrka och svaghet, min tillflykt är, min tillflykt är i Dig //:
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Jag vill gå dit Du går, vart Du än kallar hjälp mig att följa
Jag vill se det Du ser, vart brustet hjärtas slag
Kan finna hopp i Dig!
Text & Musik: Radiate

36) Hos Jesus
Var finner än hjärtat sin ljuvaste ro
hos Jesus, bara hos Jesus
Var finnes en klippa som grund för min tro
hos Jesus, bara hos Jesus
Var finnes det levande vattnet att få
hos Jesus, bara hos Jesus
Var finnes väl bröd mitt öknen att få
hos Jesus, bara hos Jesus
Hos Jesus, hos Jesus
Där trivdes min själ så innerligt väl
Det kan ej förklaras, det kan blott erfaras
Hur saligt det är hos Jesus
Var undfår vi anden dess fullhet och fröjd
hos Jesus, bara hos Jesus
Var finne en skara där enhet är röjd
hos Jesus, bara hos Jesus
Var samlas den blodtvagna skaran en gång
hos Jesus, hemma hos Jesus
Så var får vi fröjdas en evighet lång
hos Jesus, hemma hos Jesus
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37) Det är på riktigt
Det är på riktigt, det är på riktigt.
Jesus lever här och nu, han finns på riktigt.
Det är på riktigt och det är viktigt.
Han vill va din bäste vän, ta dig med till himmelen.
Det är sant, så lyssna nu, för det är viktigt! Det är på riktigt!
Jesus föddes i ett stall, himlen mörk och natten kall.
Han var fattig, ändå sägs han va Guds Son.
Änglar sjöng det i en sång. Ja, vi hör det gång på gång,
men kan det stämma, kan det verkligen va sant?
Jesus gör den sjuke frisk, mättar tusentals med fisk.
Han kan till och med ge de döda liv.
Han kan gå på stormigt hav. Han har uppstått ur sin grav,
men kan det stämma, kan det verkligen va sant?
Text o musik: Sofia Nilsson

information

Bli Månadsgåvogivare!
Om du tycker att ELM Syds verksamhet är viktig kan du varje månad
ge en gåva till ELM Syd.
Du gör det enklast genom att överföra ett belopp till ELM Syds
bankkonto varje månad. Kontonumret är: 8169-5 933 244 087 - 5
Kontakta din bank och meddela månatligt belopp och från
vilket konto det skall dras. T.ex. den 28 i varje månad, 1000,
500, 300, 100 kr, eller annat belopp, som ska överföras till
ELM Syd.
Du kan också själv lägga in regelbunden överföring i din inter
netbank.
Du kan också ge via din mobil om du har ”Swish-appen” instal
lerad. Numret är: 123 105 30 99
Vi vill tacka dig för att du genom din månadsgåva vill vara med att
bära ELM Syds verksamhet. Låt din gåva följas av bön till Herren
Gud!

Vänd dig gärna till ELM Syds expedition med dina frågor eller
önskemål!
ELM Syd
c/o Olle L Nilsson
Norrelid 16
286 31 Örkelljunga
Tel. 0703-48 24 61
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ELM Syd, vad är det?

ELM Syd (Evangelisk Luthersk Mission Syd) är en regional del
av den rikstäckande rörelsen ELM och en av Sveriges äldsta
inomkyrkliga missionsorganisationer. ELM Syd har ett 30-tal
medlemsföreningar med totalt ca 2500 vuxna och många
barn i verksamheten. Vi vill vara ett inspirerande nätverk som
tillsammans med våra medlemsföreningar arbetar för att alla
människor inom verksamhetsområdet ska nås av budskapet
om Jesus Kristus. Vi vill möta människor där de är, i kärlek och
med Jesus som förebild.

ELM Syds verksamhet omfattar just nu bl.a.:
• Stormöten: Sommarmöte, Januarimöte i Hjär
såslilla och Vårmöte (årsmöteshelgen).
• Sång- och musikverksamhet: 4 körer – Canticum,
Tripla, Prim Väst och Prim Öst – 10 körledare,
70 körsångare. Inspirationsdagar för sång- och
musikledare och stöd till musikverksamhet.
• 10 tältmötesveckor varje sommar.
• Prediko- och andaktsverksamhet på totalt 95
platser, varav 35 missionshus, ca 30 stug
mötesplatser och ca 30 äldreboenden.
• Inspiration och stöd till medlemsföreningar genom
insatser i projektform, en anställd föreningsinspira
tör (50 %) och årliga föreningsledningsdagar m.m.
• En anställd kaplan på 50 % för nattvardsfirande,
bibelstudier och kvällsbibelskola m.m.
• Stöd till invandrarmission på Nytt Hopp i Helsing
borg (anställning på 40 % som projektsatsning).
• Samordning, stöd och inspiration för barnverk
samhet genom bl.a. inspiratör på 10–20 %
(utökning till 40 % planeras), fyra sommaran
ställda barnledare och Bibelmaraton.
• Stöd till Strandhems bibel- och lärjungaskola, tid
ningen Till Liv och ledarutbildningen Asken.
• Inspiration till föreningar om diakoni (genom
seminarier, satsning på Nytt Hopp m.m.)
• Inspiration till hemgrupper och enskilda för
bön och bibelstudier (genom hemsidan).
• Medverkar i att kalla nya predikanter inom ELM.

Mer information om vår verksamhet på www.elmsyd.se
Ordf Christer Unosson, Ramnekärr 111, 286 91 Örkelljunga

