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Remiss 2 – 50 reviderade sångtexterna i Lova Herren 
Här kommer den andra remissen av reviderade sångtexter ur Lova Herren. Den omspänner till skillnad 
från den första endast 50 sånger, med förhoppningen att det ska krävas en mindre arbetsinsats genom 
detta mindre antal sånger. 
 
Vi är mycket tacksamma för de svar på den första remissen som vi fick in före den 30 september 2016. 
Alla synpunkter har granskats och värderats, och en del har resulterat i ändringar. Vid hanteringen av 
olika synpunkter har vi försökt att översiktligt prioritera dem enligt följande: 

1) Minst två personer föreslår ändring som går i samma riktning, och som vi finner är både 
teologiskt och sångmässigt oproblematiskt. Teologiskt påpekande av större betydelse. 

2) Rättningsförslag som ger en förenkling eller ett förtydligande som en majoritet i 
textkommittén kan bifalla. 

3) Personliga åsikter kring språk och ordval eller förslag på strykningar av sånger. 
Rättningsförslag som motsäger sådana som är inom prioritet 2. 

 
Utifrån denna prioritering har synpunkter inom kategori 1 och 2 resulterat i ändringar, medan 
synpunkter i kategori 3 inte vidare behandlats. Det har inkommit flera påpekanden gällande enstaka 
ord. Generellt har vi hanterat dessa från fall till fall enligt ovanstående princip. Kring vissa ord har vi 
följande synsätt i kommittén: 

 Ordet ”ty”. Kommittén konstaterar dock att ordet ”ty” inte utan problem kan ersättas med 
”för”. Ordet ”ty” ett bra och effektivt ord i skriftspråk. ”För” blir ofta dubbeltydigt eller 
dubblerat eftersom det kan vara både konjunktion och preposition. Slutligen finner vi det 
nödvändigt att behålla ”ty” av stilistiska skäl i vissa sånger och sångverser. 

 Ordet ”skall”. Även här konstaterar vi att ”skall” inte utan problem konsekvent kan ersättas 
med ”ska”. ”Skall” är i sjungen text att betrakta som ett annat ord än ”ska”, inte 
innehållsmässigt utan klangmässigt (a-et). Vi har därför gått in för att ersätta ”skall” med ska 
där detta inte orsakar någon klangmässigt problem. 

 Äldre ordformer som ”blott”, ”säll”, ”sälla”, ”helge”, ”uti” har i flera fall fått stå kvar, särskilt 
om de finns med i begynnelseorden. Ersättningsord har valts där detta inte omöjliggör rim och 
smidighet i versen.  

 Ord som i Svenska Akademins Ordlista anges som ålderdomliga (ett fåtal ord) har vi ersatt så 
långt det varit möjligt.  

 
För de 50 sånger som nu sänds på remiss har vi enligt önskemål gjort en notering strax under sångens 
rubrik om större ändringar i form av versstrykningar, verstillägg eller nyöversättningar har gjorts. Den 
1 augusti 2017 önskar vi eventuella synpunkter på dessa 50 nya sånger.  
 
Hälsningar Sångbokskommittén  
 
Kontaktperson:  
Anders Andersson, Falketorp 4, 610 28 Vikbolandet. Tel: 073-093 20 51, E-post: 
andersifalketorp@telia.com.  
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026. JAG KAN ICKE RÄKNA DEM ALLA 
Jag kan inte räkna dem alla, 
de prov på Guds godhet jag rönt: 
likt morgonens droppar de falla 
och glimmar likt dessa så skönt. 
Jag kan inte räkna dem alla, 
de prov på Guds godhet jag rönt. 
 
Likt stjärnornas tallösa skara 
de har varken namn eller tal 
Men strålar likt dessa så klara 
jämväl i den mörkaste dal. 
Likt stjärnornas tallösa skara 
de har varken namn eller tal. 
 
Jag kan inte räkna dem alla, 
men ack, må jag tacka dess mer! 
Guds kärleks bevis må jag kalla 
de under av nåd han beter! 
Jag kan inte räkna dem alla, 
men ack, må jag tacka dess mer! 
 
L. Sandell 1880, bearb. 2016 
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027. MIN OMSORG, HERRE, VARE DEN 
Låt mitt bekymmer, Herre, bli 
bekymmerslöshet bara. 
Från all min nöd du gör mig fri 
om den hos dig får vara. 
Du lovat sörja själv för allt 
och mig har du i nåd befallt 
bekymmerslöshet bara. 
 
Har du, din stora nåd till pris, 
till barn mig velat göra 
så ska du Gud, treenig, vis 
till fullhet allting föra. 
Var dag är du min käre Far 
förlåtit all min skuld du har 
och leder i all sanning. 
 
Säg finns här någon bättre vän, 
säg finns det några fäder 
som Fadern min i himmelen, 
där jag får bröllopskläder? 
Väl liljan ej om kläder ber 
och du vill ge mig ännu mer: 
din evigt Goda vilja! 
 
Ja, sorglös som den glada sparv 
så länge tiden varar. 
Jag fått ett oförgängligt arv, 
som du åt mig förvarar; 
och nu för varje dag du ger, 
vad jag behöver – ja, långt mer – 
av dina rika gåvor. 
 
O, kunde jag nu Gud ge pris 
för nåd och alla under 
och tacka på de trognas vis 
och fröjdas alla stunder! 
Ja, Herre, Herre, lär du mig 
att vila mera helt i dig 
och leva till din ära! 
 
L. Sandell 1866, G. Vennberg 2016 
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029. OM DAGEN VID MITT ARBETE 
Om dagen vid mitt arbete går tankarna till dig, 
som burit dagens hetta och dagens tyngd för mig, 
som lydig intill döden, ja, intill korsets död 
har löst mitt arma hjärta ifrån en evig nöd. 
 
Och vad som annars vore tungt och svårt på många sätt, 
Det gör din nåd, o Jesus, för mig så ljuvt och lätt. 
För kan jag endast tänka, vid vad jag tar mig för: 
det gör jag för min Jesus, hur lätt jag då det gör. 
 
Och blir det tomt och ödsligt här på denna jordens ring, 
med Jesus i mitt hjärta jag saknar ingenting. 
Han vet, vad jag behöver av glädje och av nöd, 
och är i alla skiften ett värn, ett klippfast stöd. 
 
Han är det livets vatten, han, som stillar all min törst; 
och trots all jordisk kärlek, hans kärlek är dock störst. 
Hans kärlek kan ej svika, som annan kärlek kan. 
var finner man hans like, vem är en Gud som han? 
 
Hans godhet och barmhärtighet beskyddar mig alltjämt; 
om än han låtsar annat, är löftet dock bestämt. 
Hans trohet är det enda, som uppehåller mig, 
när kött och värld och djävul här börjar resa sig. 
 
Jag har en trygg och säker borg, hans blod och djupa sår,  
där har jag jul i fastan och mitt i vintern vår.  
När världen kring mig larmar jag skyndar till mitt slott  
och sjunger om min Jesus, och där har jag det gott. 
 
Lina W. Sandell-Berg, 1861, Bearb. 2016 
 
  



Revidering av sångboken Lova Herren  2017-01-28 
Remiss nr. 2   
 
047. VAR MAN MÅ NU VÄL GLÄDJA SIG 
Nu må väl alla glädja sig, 
här är stor fröjd å färde! 
Gud visar nåd mot dig och mig, 
fast vi var döden värda. 
Oss alla har han sagt det till 
att han barmhärtig vara vill; 
Vad kan vårt hopp fördriva? 
 
Jag under Satan fången låg, 
mig själv ej kunde hjälpa. 
Den synd som rådde i min håg 
i grund mig ville stjälpa. 
Min synd mig till förtvivlan drev, 
min samvetsdom ohygglig blev 
och helvetet stod öppet. 
 
Men Gud i sin barmhärtighet 
mig såg i mitt elände. 
Han led med mig, all nöd han vet, 
och hjälp från höjden sände. 
Ja, fast jag full av synder var, 
var han min kärleksfulle far 
som lät sig om mig vårda. 
 
Till ende Sonen sade han: 
Jag måste mig förbarma. 
Far ner i syndens mörka land 
och lös dess fångar arma 
från deras synd och stora nöd, 
ja, fräls dem från en evig död 
och låt dem med dig leva. 
 
Sin Fader Sonen lydig var; 
för mig han sig utgivit. 
En människas gestalt han bar, 
min bror han därmed blivit. 
Sin kärlek ville han mig ge 
och frälsa mig från allt det ve, 
som jag förtjänat lida. 
 
För mig sitt liv, sitt dyra blod 
han ville inte spara, 
att från den dom mig förestod 
jag skulle skyddad vara. 
Han blev hos Gud min borgensman 
och i hans död min synd försvann. 
Så är jag frälst och salig. 
 
Han till sin Far i himmelen 
från jorden återvände 
och till mitt bistånd Hjälparen, 
sin Ande, till mig sände, 
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som mig ska trösta i min nöd, 
på livets vandring ge mig stöd  
och i all sanning leda. 
 
* Så vare pris i evighet 
och lov förutan ände 
Guds eviga barmhärtighet 
som oss den hjälpen sände 
och slog i Jesu Kristi död 
synd, helvete och dödens nöd. 
Vem kan oss nu fördärva?  
 
M. Luther, 1523, O. Petri, 1536, O. Forssell, 1816, S. L. Ödmann, 1819, A. Holmberg, 2016 
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058. VAD ÄR DET FÖR SÅR DU I HÄNDERNA HAR 
Vad är det för sår du i händerna har, 
o Herre, barmhärtig och god? 
”Jo, evigt de vittnar: din skuld är ej kvar, 
jag har den betalt med mitt blod.” 
 
Men även på fötterna har du ju sår, 
du milda och tåliga Lamm! 
”Ja, där är försoning för dig som nu går 
i synd och villfarelse fram.” 
 
Ditt blodiga huvud med törne är krönt, 
men, säg, varför blöder det så? 
”Jo, se, varje blodsdroppe smyckar dig skönt, 
att du för Guds tron kan bestå.” 
 
Din sida ju har blivit uppstungen så 
att vatten och blod runnit ut! 
”Ja, där ska eländiga syndare få 
sin fristad, så är mitt beslut.” 
 
Min Jesus, för det ska du evigt ha pris; 
med blodet min ande nu stärk! 
Du världen har frälst på ett fullkomligt vis 
med detta ditt härliga verk! 
 
Okänd förf., Ur Engelkes sånger, 1872, W.T. Söderberg, 1879, E.H. Persson, 1979, Bearb. 
2016 
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061. FÖRLOSSNINGSDAG, DU SÄLLA DAG 
Förslaget innebär att v.2 i LH utgår. 
 
Försoningsdag, du glädjens dag 
då all vår synd blev täckt, 
och syndare av alla slag 
i Adams fallna släkt, 
då blev försonade med Gud 
och friades från lagens bud. 
Halleluja, halleluja,  
halleluja, vår Gud! 
 
Av nåd och stor barmhärtighet 
förlåtelse är skänkt 
åt dem som Guds rättfärdighet 
från Eden utestängt. 
Så har vi nu ett dubbelt mått 
av nåd för våra synder fått. 
Halleluja, halleluja, 
halleluja, vår Gud! 
 
Nu döden själv besegrad är, 
halleluja, vår Gud! 
Och krossad hela mörkrets här, 
halleluja, vår Gud! 
Vår starkhet och rättfärdighet 
är Jesus i all evighet! 
Halleluja, halleluja, 
halleluja, vår Gud! 
 
Och detta har för alla skett 
som genom Adam dött, 
åt världen Gud sin Son har gett, 
som för oss alla blött. 
Ja, du är friköpt som du är, 
och det förutan ditt besvär. 
Halleluja, halleluja, 
halleluja, vår Gud! 
 
Så är då saken riktigt gjord 
och inget återstår. 
Men spridas måste Herrens ord 
så världen höra får 
att syndernas förlåtelse 
är skänkt av världens Frälsare. 
Halleluja, halleluja,  
halleluja, vår Gud! 
 
Finns det då skäl att borta gå, 
när Jesus friköpt dig? 
Ska han ej då ditt hjärta få, 
som kallar dig till sig? 
Han söker dig som borta går, 
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och vill dig visa sina sår. 
Halleluja, halleluja, 
halleluja, vår Gud!  
 
Okänd förf., Ur Engelkes sånger, 1871, bearb. 2016 
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062. SOM FARAO MED ALL SIN HÄR 
Som Farao med all sin här 
i Röda havet dränktes*, 
så all den synd i världen är, 
nu hör och lär! 
i Jesu blod nedsänktes. 
 
Som gnistan, kastad i ett hav, 
strax slocknar och försvinner, 
så all vår synd gick där i kvav, 
fick där sin grav, 
att man ej mer den finner. 
 
Nu har det skett och världen står 
från all sin synd otalig 
så frälst, att blott i tro man går 
till Lammets sår, 
är man på stunden salig. 
 
Se, detta är den hemlighet, 
som ingen mer på jorden 
än den som tror här riktigt vet; 
en annan det 
ej ser och ser dock orden. 
 
Nu är ock jag av världen en 
och tror på Jesu pina, 
så är jag i hans klädnads sken 
helt vit och ren 
från alla synder mina. 
 
Om synd och Satan i mitt kött 
än skulle gruvligt rasa, 
jag i hans famn, som för mig dött, 
skall vila sött 
och ej för döden fasa. 
 
*2 Mos 15:4ff 
 
Ur Pietisten, 1849, Ur Ahnfelts sånger, 1851 
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074. O HELGE ANDE, VAR OSS NÄRA 
O Helge Ande, var oss nära, 
förklara du, vad Jesus gjort; 
låt Ordet döma, trösta, lära, 
så Herrens lov bland oss blir stort! 
 
Gör så att synden rätt vi känner, 
som inuti vårt hjärta bor. 
Att du allt eget där förbränner 
och så gör Jesus för oss stor! 
 
Till Jesu fötter böj oss alla 
och lär oss rätt förstå vårt väl; 
låt nådens ljus från höjden falla 
och bringa frid i varje själ! 
 
Ja, låt oss Ordets kraft erfara, 
som går igenom led och märg; 
låt ingen bland oss osökt vara, 
spräng sönder säkerhetens berg! 
 
Men ge nu varje nödställt hjärta 
en öppen blick uppå Guds Lamm, 
som lidit dödens kval och smärta 
för världens synd på korsets stam! 
 
Bestänk med blodet våra hjärtan 
och kom att själv därinne bo! 
Och om du ökar syndasmärtan, 
föröka också då vår tro! 
 
J. A. Hyllén 1905, G. Vennberg 2016 
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082. NÄR MITT HJÄRTA FRUKTAR SIG 
Förslaget är i stora delar en nyöversättning från originaltexten av R. Herrick. 
 
När jag tyngd och pressad är,  
när mig frestelserna tär  
och min synd jag känna lär,  
gode Ande, var hos mig!  
 
När jag inte mer mår väl,  
när jag sjuk till kropp och själ  
nästan tvivlar mig ihjäl,  
gode Ande, var hos mig!  
 
Och när djävulen drar fram  
all min levnads synd och skam,  
skadeglad och missunnsam,  
gode Ande, var hos mig!  
 
Visa Jesu kors och sår 
som till liv och frid förslår 
och där ingen dom mig når, 
gode Ande, var hos mig. 
 
Ännu i min sista stund 
visa mig att vårt förbund  
vilar på en klippfast grund, 
gode Ande, var hos mig!  
 
Var min talesman vart år 
och när jag för domen står. 
När det mot den dagen går, 
gode Ande, var hos mig! 
 
R. Herrick (okänt årtal), Lina W. Sandell-Berg 1872, A. Holmberg 2016 
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084. DEN ELD SOM JESUS KOM HIT NED ATT TÄNDA 
Den eld, som Jesus kom hit ner att tända, 
i sekler brunnit på vår mörka jord, 
och den ska brinna vad som än må hända, 
ty evigt fast består Guds eget Ord. 
 
Det blod, som Jesus gav att världen frälsa, 
ger ännu frihet åt var syndens träl, 
och den som längtar efter liv och hälsa 
här finner hjälpen för en sargad själ. 
 
Det liv, som Jesus åt de döda väckte, 
blir upplevd verklighet med saligt hopp 
och tar gestalt i släkte efter släkte, 
förbleknar ej i tidevarvens lopp. 
 
Kanhända afton över jord sig sänker, 
när vi nu vandrar i de gamlas spår, 
men samma källa liv åt världen skänker, 
den källa, som rann upp i Jesu sår. 
 
I tidens nöd vi längre ej må famla, 
när Herren Jesus själv ibland oss är. 
Och sen må stöd och jord och himmel ramla, 
ty över djupen han de sina bär. 
 
E. H. Persson 1958, bearb. 2016 
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102. NÄR JULDAGSMORGON GLIMMAR 
När juldagsmorgon glimmar 
jag vill till stallet gå, 
där Gud i nattens timmar  
blev lagd på hö och strå, 
där Gud i nattens timmar  
blev lagd på hö och strå. 
 
Så god du var som ville 
till jorden komma ner! 
Att ej din nåd förspilla  
dig, Jesus, jag nu ber! 
Att ej din nåd förspilla  
dig, Jesus, jag nu ber! 
 
Vi alltid dig behöver 
du barnens bäste vän! 
Hjälp att jag ej med synder 
bedrövar dig igen. 
Hjälp att jag ej med synder 
bedrövar dig igen. 
 
A. Burckhardt, 1851, Betty Ehrenborg-Posse, 1851, Bearb. 2016 
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103. JAG STÅR INFÖR DIN KRUBBA HÄR 
Utgått från Gerhards originaltext i detta förslag. 
 
Jag står nu vid din krubba här, 
du som är själva livet, 
och fram till dig, o Jesus, bär 
vad mig av dig är givet. 
Ta mot min ande, själ och kropp, 
mig fyll med kärlek, tro och hopp 
och allt som dig behagar! 
 
Förrän jag föddes såg du mig 
och föddes till min frälsning, 
förrän jag lärde känna dig 
du gav mig löftets hälsning, 
förrän du mig till mänska gjort 
du utvalt mig till något stort: 
att vara din för evigt! 
 
Jag låg i dödens djupa natt, 
men du mig ville smycka, 
du kom och förde med en skatt 
av ljus och liv och lycka. 
Du sol som livets ljus har sänt, 
du sol som tron i mig har tänt, 
så skönt och milt du strålar! 
 
Om, Jesus, du mig nåden ger 
att evigt bli dig nära, 
så vill jag redan mer och mer 
dig i och med mig bära. 
Ja, låt mig nu din krubba bli! 
Kom, kom och fyll mig inuti 
med dig och all din glädje! 
 
P. Gerhardt 1656, A. Holmberg 2016 
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137. LÅT DITT ANSIKTE GÅ FÖR OSS 
Låt ditt ansikte oss lysa, 
Herre, även detta år, 
du, som är alltjämt densamme, 
så i morgon som i går. 
Du, som har all makt på jorden, 
led oss vid din starka hand 
genom öknens alla faror 
tills vi hunnit löftets land. 
 
Låt ditt ansikte oss lysa, 
som det i förgången tid 
lyst för flyktningen i Betel, 
lett ditt Israel i frid, 
visat Mose, då han ropat, 
väg, där spår till väg ej fanns, 
kastat över mörka vågen 
morgonsolens purpurglans! 
 
Hjälp oss, Herre att besinna 
vad du hitintills har gjort, 
att vi så i tron må vänta 
av din godhet något stort. 
Hjälp oss under livets skiften, 
alla dagar, klar som grå, 
skåda upp till dig och vila 
vid att du oss älskat så! 
 
När förhärjande som haglet 
otrosstormen brusar fram, 
lyft vårt öga och vårt hjärta 
till det blödande Guds Lamm. 
Låt din kyrka och församling, 
som på hälleberget står, 
växa och fullkomnas, Herre, 
där vi skydd av korset får. 
 
Låt ditt ansikte oss lysa 
på den väg oss återstår. 
Ja, om detta år, o Jesus, 
skulle bli vårt sista år, 
säg oss då, att du gått före 
genom dödens mörka dal 
att bereda åt oss alla 
rum uti Guds fröjdesal! 
 
Lina W. Sandell-Berg, 1886, bearb. 2016 
 
  



Revidering av sångboken Lova Herren  2017-01-28 
Remiss nr. 2   
 
144. NU SEGRAR ALLA TROGNAS HOPP 
Nu segrar alla trognas hopp: 
vid änglars lovsång rinner opp 
en salig morgonstjärna! 
Den stannar över Herrens hus, 
och folken ska i stjärnans ljus 
församla sig så gärna. 
Stort ljus, 
klart ljus 
ner ska gjutas, 
natten slutas, 
dagen börjas, 
att kring hela världen spörjas. 
 
I nåd och sanning bland oss bor 
den dolde Guden, mild och stor, 
en Frälsare för alla. 
Vi skådar nu hans härlighet 
som ende Sonens härlighet 
och får hans namn åkalla. 
Gör det! 
Hör det! 
Gläds att Ordet 
kött är vordet, 
Gud förklarad 
och hans kärlek uppenbarad! 
 
O gläds, min själ, och sjung hans pris 
som öppnat dig det paradis 
vars port din synd tillslutit! 
Ja, gläds att Gud förbarmar sig 
och nu förnya vill med dig 
förbundet som du brutit! 
Ära 
vare 
Gud i höjden! 
Friden, fröjden, 
helig vilja 
sig från jorden ej må skilja! 
 
S. J. Hedborn 1811, J. O. Wallin 1819, A. Holmberg 2016 
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148. JESU, DU MITT LIV, MIN HÄLSA 
Förslaget är Psalmbokens version, vilket innebär att v. 4-7 i LH utgår. 
 
Jesus, du mitt liv, min hälsa, 
Jesus, du för mig är död. 
För att mig från mörkret frälsa 
gick du ut i natt och nöd. 
Intet kan mig nu fördärva. 
Liv och glädje får jag ärva. 
Pris och ära tillhör dig, 
Jesus, du som dog för mig. 
 
Du, min Jesus, måste höra 
smädelser och hot och hån. 
Band och bojor fick du bära, 
du som är Guds egen son, 
för att mig från banden lossa, 
mina tunga kedjor krossa. 
Pris och ära tillhör dig, 
Jesus, du som dog för mig. 
 
Du fick lida kval och pina, 
törnet gav dig djupa sår. 
För att läka såren mina 
fick du böjd och blodig stå. 
Du fick bära korsets plåga. 
Jag fick liv och hopp som gåva. 
Pris och ära tillhör dig, 
Jesus, du som dog för mig. 
 
Nu dig tackar allt mitt hjärta, 
Jesus, för din bittra nöd, 
för din ångest, för din smärta, 
för ditt kors och för din död. 
Tack för allt det bittra, svåra 
som du led för synder våra. 
Pris och ära tillhör dig, 
Jesus, du som dog för mig. 
 
E. C. Homburg 1659, E. Norenius 1675, J. A. Hellström 1979 
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160. DU KONUNG MED KRONA AV TÖRNE 
Du Konung med krona av törne, 
din ångest och smärta jag ser 
i afton som aldrig tillförne* 
och sjunker på knä för dig ner. 
 
Åt mig skulle jorden frambringa 
blott törne och tistel och nöd, 
men du kom i världen så ringa 
och frälste mig genom din död. 
 
Du Konung med krona av törne, 
mitt hjärta – det hör nu dig till, 
och tjäna dig mer än tillförne 
o Jesus, så gärna jag vill. 
 
*tillförne: förr, förut 
 
A.B. Svensson, 1906, bearb. 2016 
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201 TILL HÄRLIGHETENS LAND IGEN 
Till härlighetens land igen 
jag ser dig, Jesus, fara! 
Men jag på jorden måste än 
en gäst och främling vara. 
Långt från mitt hem jag vandrar här, 
mitt sällskap sorg och möda är. 
 
Långt från min Faders hus jag går, 
o Herre, säg hur länge? 
Men dit mitt öga inte når 
mitt hjärtas bön sig tränger. 
Den outsäglig höjer sig, 
den delar skyn och finner dig. 
 
En skymt jag då i tron får se 
utav det goda landet, 
där du ej skiljs ifrån mig mer, 
när löst ur syndabandet 
bland helgonen jag fri och glad 
får bo i levande Guds stad. 
 
Där uppe är det ingen natt 
och ingen gråt och smärta. 
Där uppe är min högsta skatt, 
dit söker sig mitt hjärta: 
till himlen och min Frälsare, 
till glädjen världen ej kan ge. 
 
Och som du for du komma skall, 
o Jesus, hit tillbaka. 
Jag vill ta vara på mitt kall, 
jag här vill be och vaka. 
Jag vet ej stund, jag vet ej dag, 
men varje dag dig väntar jag. 
 
Och salig är den tjänaren, 
som du så finner göra, 
när sist du komma skall igen: 
du honom lovat föra 
till ära och odödlighet 
i din och Faderns härlighet. 
 
J.O. Wallin, 1816, A. Holmberg 2016 
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217. VADHELST HÄR I VÄRLDEN BEDRÖVAR MIN SJÄL 
Vadhelst här i världen bedrövar min själ, 
med Jesus och Ordet det alltid blir väl. 
Och om jag ej känner min lycka alltid, 
i tron på Guds ord har jag ändå Guds frid. 
Ja, saliga ro 
på Jesus få tro 
och äga Guds ord i sitt bo! 
 
När synden förskräcker och ängslar min själ, 
jag litar på Ordet och Jesus likväl. 
Min synd är mot Jesus som gnista mot hav, 
den slocknar, försvinner i djupaste grav. 
Ja, saliga ro… 
 
När frestelsens stormar för mäktiga blir, 
visst fäller jag modet, men Ordet förblir: 
Du, Gud, är min fulla rättfärdighet än, 
min seger, min styrka, jag säger igen: 
Ja, saliga ro… 
 
När livet blir mörkt, jag är ängslig och svag, 
jag skyndar till Ordet, och där är det dag. 
Om andra syns rika och jag dem ej lik, 
då ser jag i ordet, och där är jag rik. 
Ja, saliga ro… 
 
Agatha U. Lindberg-Rosenius, 1847, Bearb. 1987, 2016 
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225. VI ÄGA DET FASTA, PROFETISKA ORDET 
Vi äger det fasta, profetiska ordet 
och om vi tar vara på det gör vi väl. 
Guds Ande i ordet för oss dukat bordet 
av nyttiga rätter till liv för vår själ. 
Ett ljus skall det ordet oss vara 
som sprider i mörkret sitt sken, 
tills morgonens stjärna, den klara, 
i hjärtat uppstiger, så ren. 
 
Den stjärnan är Jesus, den själabrudgummen, 
som köpt oss åt Gud med sitt heliga blod. 
O, att hela världen den saken förnumme, 
hur han har vår sak i vårt ställe gjort god! 
Helt visst skulle tacksamhetstonen 
då höjas från söder till nord 
till honom, som sitter på tronen 
och vårdar sin dyrköpta hjord. 
 
O Gud, låt oss ännu i nåd få behålla 
ditt heliga, rena, välsignade ord! 
Se, Satan begärt att de dina få sålla, 
men håll oss var dag vid ditt dukade bord! 
Du känner vår vanmakt i striden, 
men seger i dig vi dock har. 
Ja, för oss till eviga friden, 
så sjunger vi halleluja! 
 
Alma S. Andersson-Bruce, 1920-talet, Bearb. 2016 
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226. FÖR HERRENS ORD VI EJ MÅ SKÄMMAS 
För Herrens ord vi ej skall skämmas, 
dess kraft är Guds och inte vår. 
Om otrons höga våg skall hämmas 
och helas alla kyrkans sår, 
vi måste föra ordet ut 
från folk till folk till tidens slut. 
 
Guds ord har makt, det segrar vinner, 
ur fångenskap till frihet för. 
Det är en eld, som mäktigt brinner 
och brinnande vår ande gör. 
Det är en hälsokälla god, 
som ger den svage kraft och mod. 
 
Det är en not, som mänskor samlar, 
ett ljus i tidens mörka rum, 
där många ännu går och famlar 
för själens frälsning döv och stum. 
Det skänker frid i plågat bröst 
och ger åt sorgsna evig tröst. 
 
Det leder hem de vilsna söner, 
som än med svinmat nöjer sig*. 
Det manar fram de trägna böner, 
som upp ur djupen höjer sig 
till livets Gud om nåd och frid, 
om kraft att kämpa livets strid. 
 
Det skall ej fåfängt komma åter, 
och Herren bjöd oss gå med hast 
att så det ut, om än han låter 
en annan skörda, det står fast 
att himmel skall förgås och jord 
men aldrig någonsin hans ord. 
 
Ja, ordet skall helt visst församla 
en skara stor i Jesu tro 
av alla folkslag, unga, gamla, 
som njuta får en salig ro 
i Herrens hus till evig tid 
med jubelsång i ständig frid. 
 
Så blygs då ej för nådens lära, 
för evangelii frälsningskraft! 
Ja, låt dess must din ande nära 
med läkedom och livets saft, 
så att du modigt kan gå fram 
och alltid peka på Guds Lamm! 
 
*Luk. 15:11ff   J.A. Hydén, 1907, Bearb. 1978, Andreas Holmberg 2016 
271. TILL DEN HIMMEL, SOM BLIR ALLAS 
Till den himmel som blir allas 
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som hör Jesus Kristus till, 
ingen är som inte kallas, 
ingen han förlora vill. 
Till hans hjärta en och var 
lika öppen tillgång har. 
Samma röst till alla ljuder, 
samma frälsning han dem bjuder. 
 
”Kom ni alla som arbetar, 
allt är redo”, ropar han. 
”Nåden, friden, saligheten 
jag åt tyngda själar vann. 
Och du vilseförde, kom! 
Vill du leva, o vänd om! 
Överge den breda vägen.” 
Så han ropar, god och trägen. 
 
Den som ändå hjärtat sluter 
för hans kallelse och nåd, 
den hans salighet förskjuter 
i ett världsligt överdåd, 
som ej vänder om och tror, 
men i synden säker bor, 
har sin egen dödsdom skrivit 
och förkastat allt Gud givit. 
 
Jesus, gör mig angelägen 
om vad evigt gagnar mig. 
Du till himlen visat vägen, 
dit jag ledas vill av dig. 
Du mig frälst från synd och last, 
gör min kallelse så fast 
att jag, skyddad i all fara, 
din i liv och död må vara.  
 
J. Åström, 1816, 1819, Bearb. 2016 
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273. VART FLYR JAG FÖR GUD 
Förslaget innebär tillägg av en vers (v. 4) som finns i Psalmboken. 
 
Vart flyr jag för Gud och hans eviga lag? 
Den drabbar mig nära och fjärran. 
Hur skall jag på domens förfärliga dag 
väl kunna bestå inför Herren? 
Gud vare mig syndare nådig. 
 
Jag bävar, då jag upp mot himmelen ser: 
där står mina synder beskrivna. 
Och om jag mot jorden min blick vänder ner, 
se, där är de alla bedrivna. 
Gud vare mig syndare nådig. 
 
Vart skall jag mig vända, var finner jag tröst 
i denna min jämmer och smärta? 
Förskräckt jag av ångest mig slår för det bröst 
som hyser mitt syndiga hjärta. 
Gud vare mig syndare nådig. 
 
O Gud, mig ej bort från ditt ansikte driv 
och tag ej ifrån mig din Ande. 
Din frid mitt oroliga samvete giv, 
din tröst låt med tårarna blandas. 
Gud vare mig syndare nådig. 
 
O Jesus, det blodet som talar så milt, 
ditt blod som från korset flöt neder, 
giv att det på mig ej må vara förspillt. 
På dig jag förtröstar och beder: 
Gud vare mig syndare nådig. 
O. Kolmodin, 1734, C. Dahl, 1807, F.M. Franzén, 1814, bearb. 2016 
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290. LEVER DU DET NYA LIVET 
Lever du det nya livet 
uti Jesu Kristi tro?  
Är ditt namn i himlen skrivet,  
skall du i Guds rike bo?  
/: O jag frågar dig ännu:  
lever du? :/ 
 
Lever du ännu måhända  
syndens meningslösa liv,  
tänker ej på livets ände,  
blott på världens tidsfördriv?  
/: O jag frågar dig ännu:  
lever du? :/ 
 
Men ett liv i synden är ju  
blott en död, en säker död.  
Utan liv i Kristus är du  
nu på väg mot evig nöd.  
/: O jag frågar dig ännu:  
lever du? :/ 
 
Bed att Herren hos dig väcker  
Andens nya liv och glöd  
och det syndalivet släcker  
som för med sig sorg och död.  
/: O jag frågar dig ännu:  
lever du? :/ 
 
Lever jag till Herrens ära,  
i hans fruktan, stilla, nöjd?  
Är mig Herrens Ande nära?  
Är hans ord min högsta fröjd? 
/: Herre Jesus, kom och bliv  
själv mitt liv :/ 
 
Bliv mitt liv jämväl i döden  
som en gång mej förestår!  
Hjälp mig i den sista nöden,  
att med dig jag leva får,  
/: leva som din kära brud  
sist hos Gud :/ 
 
L. Sandell 1858, bearb. 2015 
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299. VEM KLAPPAR SÅ SAKTA 
Vem klappar så sakta i aftonens frid 
på ditt hjärta? 
Vem nalkas med läkedom, ljuvlig och blid, 
för själens förborgade smärta? 
 
Kanhända du hörde det klappandet förr 
och den rösten? 
Vill ännu du dröja att öppna din dörr 
för livet, för himmelska trösten? 
 
Du känner det ofta så ödsligt och kallt 
mitt i världen; 
Du känner det nästan, som fattades allt, 
trots glansen av yrande flärden. 
 
Var ros här på jorden sitt törne ju har, 
men den friden 
som Jesus dig ger inget törne har kvar, 
när dagen en gång är förliden. 
 
Vad är väl på jorden all ära och glans 
och all lycka 
mot lyckan och äran att helt vara hans 
och låta av honom sig smycka? 
 
Så öppna idag för den vän som dig vill 
rikt begåva 
med skatter långt bättre än guld, och därtill 
han krona och rike dig lovar. 
 
Lina W. Sandell-Berg, 1870, bearb. 2016 
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318. KOM OCH SE, KOM OCH SE 
Kom och se, kom och se! 
Jesus möter syndare. 
Han har hjärta för de arma, 
gärna vill han sig förbarma. 
Ingen kan, ingen kan 
ömma för dig såsom han. 
 
Kom och se, kom och se! 
Jesus möter syndare. 
Du, som över synden gråter, 
synderna han dig förlåter. 
Ingen kan, ingen kan 
synd förlåta mer än han. 
 
Kom och se, kom och se! 
Jesus möter syndare. 
Han som dina villkor delar 
alla dina brister helar. 
Ingen kan, ingen kan 
brister hela såsom han. 
 
Kom och se, kom och se! 
Jesus möter syndare. 
Han ger liv och frid och hälsa, 
från allt ont han skall dig frälsa. 
Ingen kan, ingen kan 
allt fullborda mer än han. 
 
J. Blomqvist, 1899, Bearb. 2016 
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319. O LÅT MED KRAFTIG LJUD 
O, låt med kraftigt ljud 
basunen föra ut 
högtidligt glädjebud 
till alla världars slut: 
Nu jubelåret* har gått in, 
nu jubelåret har gått in, 
så hör du syndare, vänd om! 
 
Se, Jesus med sitt blod 
dig köpte evigt fri. 
du sorgsna själ, ha mod 
och se Guds nåd häri! 
Nu jubelåret har gått in, 
nu jubelåret har gått in, 
så hör du syndare, vänd om! 
 
Du som är syndens träl, 
nu kan du frihet få, 
ty för din dyra själ 
har Jesus dött också. 
Nu jubelåret har gått in, 
nu jubelåret har gått in, 
så hör du syndare, vänd om! 
 
Och du som har försmått 
din sköna arvedel, 
kan återfå din lott 
ännu fullkomligt hel. 
Nu jubelåret har gått in, 
nu jubelåret har gått in, 
så hör du syndare, vänd om! 
 
Nu lovsjung högt Guds Lamm, 
som syndaoffret var! 
Berätta för varann 
om frälsning underbar! 
Nu jubelåret har gått in, 
nu jubelåret har gått in, 
så hör du syndare, vänd om! 
 
*3 Mos. 25:11-12 
 
Q. Wesley, 1737. Svensk övers. tr. 1859, Bearb. 2016 
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323. VAD HJÄLPER DET ATT VINNA HELA VÄRLDEN 
Vad hjälper det att vinna hela världen 
om du ändå tar skada till din själ*? 
Betänk de köpta mänskosjälars värden, 
de kostat Jesu blod, betänk det väl! 
 
Vad kan du till din återlösning giva? 
Ej hjälper det att äga världens guld. 
Än mera synder kan du väl bedriva 
men ej betala minsta syndaskuld. 
 
Vad hjälper det att vinna pris och ära, 
då du ju ändå måste bli till jord? 
Se, tidens många vittnesbörd vill lära: 
Fåfänglig ära är för själen mord. 
 
Men du Guds barn, som fattig går på jorden, 
se, vilka skatter du här likväl har! 
Du är från evighet - nu hör de orden - 
bestämd att ärva Gud, din rike far. 
 
Se, vilka skatter du i Ordet äger, 
se, vilken skatt du har i Frälsaren! 
Hör nu vad testamentet verkligt säger: 
du har ett arv hos Gud i himmelen. 
 
Och för vad skull bekymras du för föda? 
Se, hur din Fader föder fåglarna, 
Se, liljorna han kläder utan möda; 
är du ej mycket mera värd än de? 
 
När alla sparvars livslängd Herren mäter, 
hur kan han glömma då sin ögonsten? 
Se, livet är ju mer än det du äter. 
Om han så vill, så gör han bröd av sten. 
 
Se, då behöver du ej något mera 
än resekost, till dess du kommer hem. 
Du orkar ej att mycket ha att bära, 
din skatt den har du i Jerusalem. 
 
Din Fader vet nog vad hans barn behöver, 
det han ej ger, o det behövs ju ej. 
Och tänk, att arvet det blir ändå över, 
och arvet det förminskas aldrig, nej! 
 
* Matt 16:26 
 
F. Engelke, 1875. Bearb. 2016 
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335. ÖPPET STÅR JESU FÖRBARMANDE HJÄRTA 
Öppet står Jesu förbarmande hjärta, 
kärlekens armar och frälsningens famn. 
Finns det väl skäl att försmäkta i smärta, 
då du får ankra i sällhetens hamn? 
Brudgummen Jesus i kärlek dig möter, 
ropar: Min vän, ge ditt hjärta åt mig! 
Är det väl rätt att din vän du bortstöter, 
han som till lösen gav livet för dig? 
 
Världen i Jesus rättfärdig har blivit; 
han på sitt hjärta var syndare bar, 
när på sitt kors han vårt lösenbrev skrivit 
och vår förlossning, vårt skuldoffer var. 
Skulden ströks ut genom blodskällans flöden, 
syndaregistret på korset han slog. 
Domaren led för de dödsdömda döden. 
Gud är försonad och detta är nog. 
 
Kom alla människor, syndare alla, 
dubbelt tillbaka ni får för vart brott. 
Om vi än alla med Adam måst falla 
har ändå Jesus alltsammans gjort gott. 
Är det väl rätt att befriade trälar 
håller sig själva i träldomen kvar? 
Nej, låt oss hellre som frigjorda själar  
lova i frihet vår nådige far! 
 
Jesus, min Herre, min salighets klippa, 
jag din förtjänst mig tillägnar som min. 
Dig vare lov; jag min otro fått slippa! 
Jag i din hand står inskriven som din! 
Du får dig själv och din Fader förneka, 
förrän jag därur utstruken kan bli. 
Därför jag sjunger nu utan att tveka: 
snaran är sönder och fågeln är fri! 
 
Ur Syréens sångbok 1826, A. Falk, 1754, Bearb. 1984, 2016 
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391. JAG NU DEN SÄKRA GRUNDEN FUNNIT 
Psalmbokens version föreslås, vilket innebär tillägg av två verser jämfört med LH. 
 
Jag nu den säkra grunden vunnit 
som håller hoppets ankar kvar. 
I Jesus Kristus jag den funnit, 
den lades innan världen var. 
Orubblig, trygg den grunden står 
när himmel och när jord förgår. 
 
Ett hjärta finns som sig förbarmar 
mer kärleksfullt än vi förstår. 
Gud väntar oss med öppna armar, 
och nåd de ångerfulla får. 
En tillflykt i all nöd jag vet, 
och det är Guds barmhärtighet. 
 
O djup av nåd som synder våra 
i Kristi död begravit har! 
Han läker såren, djupa svåra 
och är i domen mitt försvar. 
Ty Kristi blod i evighet 
högt ropar om barmhärtighet. 
 
När onda minnen mig anklagar 
och ingen ro mitt hjärta får, 
med allt som hopp och mod försvagar 
jag till min broder Jesus går, 
och i hans ljus jag ser och vet 
att stor är Guds barmhärtighet. 
 
Om tunga bördor trycker ner mig 
och allt blir olust och besvär, 
om mina vänner överger mig, 
om gammal, sjuk och trött jag är, 
ett stöd i sorg och ensamhet 
jag har i Guds barmhärtighet. 
 
Om också i min högsta strävan, 
i vad jag än må ta mig för, 
jag ser på nytt med sorg och bävan 
så många fel i det jag gör, 
en tröst i all min skröplighet 
jag har i Guds barmhärtighet, 
 
Så ske med mig Guds goda vilja. 
Jag är hans barn, så har han sagt. 
Från honom kan mig intet skilja, 
ej mänsklig eller djävulsk makt, 
ej fara, nöd och nakenhet.  
Mitt skydd är Guds barmhärtighet. 
 
På denna grund vill jag förbliva 
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i alla mina levnadsår. 
Den skall mig stödja, lyfta, liva, 
så länge hjärtat i mig slår. 
Sen sjunger jag i evighet: 
O djup av Guds barmhärtighet. 
 
J.A. Rothe 1722, 1727, V.D. af Wirsén 1889, B.G. Hallqvist 1984. 
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429. GUDS BARN JAG ÄR 
Guds barn jag är! 
Vilken underbar ro och glädje! 
Guds barn jag är! 
För vem skall jag säga min glädje? 
För Gud vill jag säga min glädje. 
/: Guds barn jag är! :/ 
Vilken underbar ro och glädje! 
 
Guds barn jag är! 
Med häpnad jag ännu det säger. 
Guds barn jag är! 
O Gud, är det sant det jag säger? 
Ja, Gud, du ju själv så det säger. 
/: Guds barn jag är! :/ 
Med häpnad och fröjd jag det säger. 
 
Halleluja! 
Nu skapelsens mål jag har funnit. 
Guds barn jag är! 
Försoningens mening jag funnit, 
förlorade barn han har vunnit. 
/: Halleluja! :/ 
Nu målet för livet jag hunnit. 
 
Så rik jag är, 
fast synden mig fattigdom givit! 
Så hög jag är! 
Så härlig för Gud jag har blivit, 
sen Sonen sig själv för oss givit! 
/: Guds barn jag är! :/ 
Så hög och så rik jag har blivit! 
 
*Halleluja! 
Ditt lov, o vår Far, vill vi sjunga. 
Halleluja! 
Var prisad av hjärta och tunga, 
var prisad av gamla och unga! 
/: Halleluja! :/ 
Vi här och i himlen vill sjunga. 
 
V.1 L.J. Stenbäck, 1839, V.2-5 C.O. Rosenius, 1848, Bearb. 2016 
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444. O VAD ÄR VÄL ALL FRÖJD PÅ JORDEN 
O vad är väl all fröjd på jorden 
mot en droppe av Jesu frid? 
Har du frid i vad Jesus gjorde 
störs den inte av världens strid. 
Han är friden – de kära orden 
/: tröstar även i nödens tid :/ 
 
Får du alltid ej kännbart smaka 
denna himmelska, ljuva frid, 
kan du över den rätt ej vaka 
under andens och köttets strid, 
får den trösten du dock bejaka: 
/: Jesus, Jesus han är din frid :/ 
 
Är din frid, fast du ofta känner 
nöd och ofrid för syndens skull, 
ja, när solen som hetast bränner 
viskar han dock så kärleksfull: 
Jag, din vän framför andra vänner, 
/: älskar dig och tog all din skuld :/ 
 
Är du trött under pilgrimsfärden, 
längtar efter befrielsen, 
lider hjärtat av synden, flärden, 
ja, av kärlek till synden än 
– se, besegrad är ändå världen, 
/: Jesus vann också över den :/ 
 
Gläds, ja, gläds, ty vad Jesus vunnit 
vann han både för dig och mig. 
Återlösning åt dig han funnit 
när i döden han utgav sig. 
Snart all fruktan, all nöd försvunnit, 
/: snart allt mörker blir ljust för dig :/ 
 
Lina W. Sandell-Berg, 1864, Bearb. 2016 
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445. SÅ ÄR NU INGEN FÖRDÖMELSE 
Så är nu ingen fördömelse 
för dig, som tror på din Frälsare. 
Den sanningen bör du minnas väl, 
ja, djupt inprägla den i din själ, 
för där vill ormen på nytt igen 
med våld inskriva räkningen. 
Med barnen förs det ej räkning, se, 
så är då ingen fördömelse. 
 
Kom åter, åter till nådens tron! 
Han dömer ingen, Guds käre Son. 
Så får du nåd och barmhärtighet, 
han ska förlåta dig det och det, 
just det, som rent otillbörligt är, 
som gör, att dömd du vandrar här. 
Det kan visst vara betänkligt nog, 
men tänk – för sådant ju Kristus dog. 
 
Ditt väl för tid och för evighet 
beror på Herrens barmhärtighet. 
Med Kristus handlades efter rätt, 
med barnen handlas på annat sätt. 
Som barn till Gud får du nåd som nåd, 
men tänk om du i överdåd 
helt följer synden och lögnaren 
och så avfaller från Frälsaren! 
 
När du har fallit i synd omkull, 
vill Herren än för sin egen skull 
dig hjälpa upp, och förlåtelsen 
den föder kärlek till Frälsaren. 
När stormen lagt sig, står grunden kvar, 
ej sållningen den rubbat har. 
Håll dig helt enkelt till Frälsaren, 
så går det hem ska du se, min vän! 
 
A. Nilsson, 1891, Bearb. 2016 
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477. VAR JAG GÅR I SKOGAR BERG OCH DALAR 
Psalmbokens version föreslås, vilket innebär att v.5 i LH utgår. 
 
Var jag går i skogar, berg och dalar, 
följer mig en vän, jag hör hans röst. 
Han osynlig är, men till mig talar, 
talar stundom varning, stundom tröst. 
Han, min Herde, gick för mig i döden, 
men han lever i all evighet. 
/: Sina får han följer, vårdar, föder 
med osäglig trofasthet. :/ 
 
Allt vad vi på färden kan behöva, 
allt för evigt har jag i min vän. 
Allt som här mitt hjärta kan bedröva 
känner han och tröstar mig igen. 
När långt borta tycks mig vännen kära, 
jag då minns hans ord: En liten tid, 
/: sen en tid igen, och jag är nära, 
då blir åter fröjd och frid. :/ 
 
När på Tomas Segerfursten tänker, 
ser att tyngd och tvivlande han går, 
skyndar han och honom nåden skänker 
att få se och röra vid hans sår. 
Tomas, rörd av Jesu varma hjärta, 
övervunnen av hans marterskrud, 
/: ropar, fylld av fröjd och kärlekssmärta: 
O min Herre och min Gud! :/ 
 
Endast du, Uppståndne, kan mig frälsa, 
endast du är med mig var jag går. 
Dina sår är läkedom och hälsa. 
Fäst min tro vid dig, att hem jag når. 
Genom liv och död du, Herre, led mig. 
Låt mig uppstå, klädd i renhets skrud, 
/: frälst och salig ropa, när jag ser dig: 
O min Herre och min Gud! :/ 
 
C.O. Rosenius, 1847, R. Holte 1986, V.3 herrnhutisk svensk förf. 1806. 
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533. ÄNSLIGA HJÄRTA UPP UR DIN DVALA 
Ängsliga hjärta, upp ur din dvala! 
Glömmer du alldeles bort vad du har: 
Frälsarens vänskap, 
nåd och gemenskap! 
Ännu han lever, densamme han var. 
 
Stanna och vakna! Tänk, vad du äger, 
inte i dig men i Frälsaren kär! 
Ren och rättfärdig, 
himmelen värdig, 
inte i dig men i honom du är. 
 
Fastän du ej kan känna och se det, 
fast du är syndig och skröplig - likväl 
Kristus har köpt dig, 
renat och döpt dig, 
bär och bevarar ock ännu din själ. 
 
Mitt under syndens dagliga plåga 
du dock en evig rättfärdighet har. 
Jesus allena 
helt gjort oss rena. 
Pris vare Lammet, som synderna bar! 
 
Gud är i Kristus ännu din Fader, 
Sonen är ännu din broder, som dog; 
Trofaste Anden 
ännu vid handen 
ständigt dig leder - är detta ej nog? 
 
Mäktiga under är alla helgon: 
de är så saliga, sucka så tungt; 
de är så höga, 
ser det så föga; 
bor i Guds borg men har sällan det lugnt. 
 
”Vandra i tro, men se honom inte”, 
detta är regeln, det bliver därvid. 
Korta minuter 
känslan åtnjuter, 
vad vi i sanning dock äger alltid. 
 
Upp då ur dvalan, ängsliga hjärta, 
glöm inte alldeles bort vad du har! 
Även den timma, 
tätaste dimma 
solen fördöljer, är solen dock kvar. 
 
C.O. Rosenius, 1847, bearb. 2016 
 
539. DU LILLA SKARA SOM ÄR PÅ RESA 
Du lilla skara som är på resa 
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igenom öknen till himmelen! 
Var inte rädd, hur än allt sig vänder, 
du snart får skåda Jerusalem! 
Det går igenom, det stannar inte 
i jämmerdalen, Gud vare pris! 
Vad som än händer oss under färden 
vi får dock hamna i paradis. 
 
Igenom ära, igenom smälek, 
igenom rykte, ont eller gott. 
Hör du betryckte, som tror på Jesus, 
det går igenom, vad salig lott! 
Det går igenom, det stannar inte… 
 
Igenom ljus och igenom mörker, 
igenom sorg och igenom nöd; 
igenom eld och igenom vatten, 
igenom liv och igenom död. 
Det går igenom, det stannar inte… 
 
Med oss är Herren, och han ska bära 
på fadersarmar sin lilla hjord. 
När jord och himmel till sist ska vika, 
förblir för evigt vår Faders ord. 
Det går igenom, det stannar inte… 
 
J. Blomqvist, 1876, Bearb. 2016 
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546. AV HJÄRTAT HÅLLER JAG DIG KÄR 
Av hjärtat håller jag dig kär. 
Kom, Jesus Kristus, var mig när. 
Hos dig vill jag förbliva, 
ty i den hela vida värld 
är idel oro, sorg och flärd, 
men du har frid att giva. 
Och lider jag till själ och kropp, 
är du min tröst, mitt enda hopp, 
min hjälpare, min herde god, 
som återlöst mig med ditt blod. 
O Jesus Krist,  
min Frälserman, min Frälserman, 
allena du mig hjälpa kan. 
 
För vad jag är och har och får 
jag tackar dig, som allt förmår, 
för varje nådegåva. 
Gud, lär mig också bruka rätt 
till andras hjälp vad du mig gett, 
så kan jag bäst dig lova. 
Allt gott, o Gud, du själv mig lär. 
Mot ondskan mitt beskydd du är. 
Låt ingen motgång hindra mig 
att hålla fast vid tron på dig. 
O Jesus Krist,  
ack, för din död, ack för din död, 
var du min tröst i all min nöd. 
 
Sänd, Herre, dina änglar ut, 
och låt min själ vid livets slut 
av dem till dig bli tagen. 
Min kropp som läggs i jorden ned, 
låt den få vila i din fred 
intill den sista dagen. 
Väck upp mig då, benåda mig, 
låt mina ögon skåda dig 
i glädje stor, o du, Guds Son, 
försonare på nådens tron. 
O Jesus Krist,  
ack, bönhör mig, ack bönhör mig, 
i liv och död jag tillhör dig. 
 
M. Schalling 1569, 1671, H. Ausius 1641, J.O. Wallin 1807, bearb. 1983 
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563. HERRE MED KRAFT IFRÅN HÖJDEN BEKLÄD MIG 
Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig, 
Jag är så kraftlös och svag i mig själv. 
Låt mig ej gå dit du ej kan gå med mig, 
Led mig till nådens och sanningens älv! 
 
Stilla min törst med det levande vatten, 
Varav ej världen det ringaste vet! 
Var mig en skinande eldstod om natten, 
Var mig en molnstod, när dagen är het! 
 
Var mig ett skydd emot synden och flärden, 
Var mig ett fäste, där trygg jag kan bo! 
Låt mig ej söka min lycka i världen, 
Låt mig ej söka i världen min ro! 
 
Du är den flödande salighetsbrunnen, 
Du är en levande källa för mig. 
Det är min lycka att helt vara funnen, 
dyraste Jesus, för alltid i dig. 
 
Lina W. Sandell-Berg, 1859. Bearb. 2016 
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565. TÄTT VID KORSET JESU KÄR 
Förslaget är en nyöversättning av Fanny Crosbys original, förutom v. 3 som är enligt LH. 
 
Jesus, håll mig vid ditt kors; 
där en dyrbar källa, 
som åt alla liv kan ge, 
alltid fram ska välla. 
I ditt kors, i ditt kors 
har jag all min ära, 
tills i himlens land jag får 
evigt bli dig nära. 
 
Vid ditt kors din nåd mig fann; 
kärlek underbara. 
Där med strålglans omger mig 
morgonstjärnan klara*. 
I ditt kors… 
 
Vid ditt kors! O du, Guds lamm, 
ställ dess bild framför mig 
och att i dess skugga gå 
ständigt villig gör mig. 
I ditt kors… 
 
Vid ditt kors jag alltid vill 
hoppas, tro och bida, 
tills jag får i himmelen 
vara vid din sida. 
I ditt kors… 
 
*Upp. 22:16 
 
F. J. Crosby-Van Alstyne 1869, J.E. Nyström 1876, bearb. 2017. 
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568. HERRE JAG BER DIG 
Herre, jag ber dig, 
fattig och hjälplös i mig, 
att du nu ser mig, 
öppnar mitt hjärta för dig. 
 
Råd du där inne, 
låt mej se ljus i ditt ljus! 
Aldrig mitt sinne 
mättas av stoft eller grus. 
 
Sänd från det höga 
Anden, som utgår från dig, 
och med ditt öga 
led mig på sanningens stig. 
 
Våren försvinner 
hastigt likt dagen i går. 
Säll den som finner 
livet i ungdomens vår! 
 
Lina W. Sandell-Berg, 1888, Bearb. 2016 
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572. HERRE KÄR MIN TILLFLYKT MITT FÖRSVAR 
Herre kär, min tillflykt, mitt försvar, 
tack, att hitintills du hjälpt mig har! 
Tack, att du densamme ännu är, 
mig och mina bördor bär! 
 
Tack för varje ros invid mig stig, 
tack för varje tagg, som sårat mig! 
Tyngd och lättnad kom ifrån din hand, 
du har vägt vartenda grand. 
 
Tack, att än med mig du håller ut, 
att ej din barmhärtighet är slut! 
Tack, att även i den mörka stund 
gäller nådens fridsförbund! 
 
I mig själv jag har blott synd och brist! 
Jag, som all berömmelse har mist, 
har i dig dock nåd, som tusenfalt 
överväger allt, ja, allt. 
 
Bäst av alla du min nöd förstår, 
gjuter balsam i de gömda sår. 
Du som led och frestades som jag, 
hjälpa kan på nödens dag. 
 
Skymning faller sövande och tung, 
sömnens ande griper gammal, ung. 
Håll mig vaken! Över kvalmig hed 
i din sannings ljus mig led! 
 
Främlingslandet har ej ro för mig, 
verklig mättnad endast ges hos dig. 
När för svårt det blir på ökenstig, 
låt mig andas ut hos dig! 
 
Vad du ger och tar – mig fostra så, 
att min själ vid liv behållas må! 
Och när silversnöret brister sist, 
bär mig hem, o Jesus Krist! 
 
K.F. Karlsson, 1921, Bearb. 2016 
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588. VAR STUND JAG DIG BEHÖVER 
Var stund jag dig behöver, 
o Jesus min. 
Ej finns en röst, som tröstar 
så ljuvt som din. 
Ja, Herre, jag behöver 
din nåd för varje stund. 
O, låt mig nu förnimma 
ditt fridsförbund. 
 
Var stund jag dig behöver, 
bli mitt försvar, 
för frestelserna viker 
när dig jag har. 
Ja, Herre, jag behöver… 
 
Var stund jag dig behöver, 
i lust och nöd, 
för går du bort, är livet 
för mig blott död. 
Ja, Herre, jag behöver… 
 
Var stund jag dig behöver; 
mig lär din stig, 
och dina rika löften 
uppfyll på mig. 
Ja, Herre, jag behöver… 
 
Var stund jag dig behöver; 
mig styrk i strid, 
och när min afton skymmer, 
ge anden frid. 
Ja, Herre, jag behöver… 
 
Var stund jag dig behöver; 
bli du mig när, 
och låt mig evigt vara 
där själv du är. 
Ja, Herre, jag behöver… 
 
Annie Sherwood-Hawks 1872, J.E. Nyström 1876, bearb. 2016 
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595. JESU GÖR MIG LITEN, RINGA 
Jesus, gör mig liten, enkel, 
gör mig ödmjuk så som du. 
O, du ser att mycket högmod 
döljer sig hos mig ännu. 
Övervinn det med din kärlek, 
så att ord och tankar här 
endast om ett ödmjukt sinne 
vittnesbörd för andra bär! 
 
Må jag aldrig om mig tänka 
högre, Herre, än jag bör. 
Har du gett mig någon gåva, 
ska du äran ha därför. 
Må jag varje gåva bära 
som ett dyrbart lån av dig, 
tills du själv, när du så väljer, 
kräver den igen av mig! 
 
Ja o Jesus, gör mig ödmjuk, 
på vad väg det måste ske. 
Håll mig alltid tätt vid korset, 
där du vill all nåd mig ge. 
Göm mig undan allt som lockar 
med en falsk, bedräglig glans. 
Högre än all jordens ära 
håller jag din törnekrans! 
 
O, så låt mig i din skola 
dag för dag i lydnad gå. 
Lär mig dina bud och stadgar, 
lär mig rätt din väg förstå. 
Gör mig liten, gör mig ödmjuk, 
och bli du min enda ro, 
Så att du, du själv, o Jesus, 
alltid hos mig kan få bo! 
 
L. Sandell-Berg 1888, Bearb. 2016. 
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601. GÅ OCH TALA OM FÖR JESUS 
Gå och tala om för Jesus 
allt vad som dig trycker här, 
tala om din nöd, din smärta, 
säg hur ond och död du är. 
Allt, vad du för ingen annan 
uppenbara vill och kan, 
tryggt till honom kan du säga, 
ingen dig förstår som han. 
 
Gå och tala om för Jesus 
striderna i hjärtats hus, 
hur det skiftar om därinne, 
än är mörker, än är ljus. 
Säg, hur Satan vill fördärva 
Guds plantering i din själ, 
hur han åter vill dig fånga 
till att bli en syndens träl. 
 
Gå och tala om för Jesus, 
att så liten tro du har, 
då det mörknar, då det stormar 
och du korsets tyngd erfar; 
då den egna viljan talar, 
så att du ej hör hans röst, 
som i själva stormen ropar: 
Det är jag. Tänk vilken tröst! 
 
Gå och tala om för Jesus 
varje fröjd och varje sorg, 
vila ut invid hans hjärta, 
ty där är en säker borg. 
Säg, hur trött du är av vägen, 
att du längtar hem till Gud. 
Här är mörka främlingslandet, 
där är glädjen som hans brud. 
 
Augusta W.C. von Zweigbergk-Sefbom, 1871. Bearb. 2016 
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604.HULDE FADER TACK ATT DU HAR DRAGIT 
Gode Fader, tack att du har dragit 
mig från syndens vägar hem till dig, 
till ditt barn och arvinge mig tagit, 
allt ditt tålamod bevisat mig! 
Tack, att jag får räknas med bland fåren, 
ofta har jag undrat över det! 
Gud ske pris: på vintern följer våren, 
liv och oförgänglighet! 
 
Tack för denna stora, ljuva lycka: 
som jag är, jag är en Jesu vän. 
Tack att ingenting mig nu kan rycka 
bort från dig, vad som mig möter än! 
Ge mig nåd att barnsligt, villigt höra, 
när du talar till min skrämda själ. 
Följa dig – det andra ska du göra, 
o, då blir ju allting väl! 
 
Tack, att du har följt mig genom världen, 
osedd vandrat med mig här och där! 
Därför har det gått mig väl på färden, 
därför är du för mitt hjärta kär. 
Skarpt tillrättavisad har jag blivit, 
men ej lämnad åt min fiende. 
För din skull, o Jesus, har jag livet, 
men av synden lidande. 
 
Trofast är du, trofast har du varit 
emot mig trots all min trolöshet; 
genom hela livet jag erfarit 
endast godhet, kärlek, trofasthet. 
Jag fått gråta ut invid ditt hjärta, 
du har haft och har medlidande. 
Du tar del i all min nöd och smärta, 
tack min käre Frälsare! 
 
Tack för att du aldrig överger mig, 
fast jag alltid är så ömkligt svag! 
Hjälp mig du, så att jag alltid ser mig 
salig genom blodet varje dag! 
Om mitt hjärta ändå börjar bäva, 
om än världen här känns mörk och trång: 
för din skull ska jag ändå få leva – 
– döden blir en övergång. 
 
Dagen nalkas då jag, trött av striden, 
kallas hem till Guds Jerusalem. 
Aldrig mera störs då samvetsfriden, 
så får främlingen till slut ett hem. 
O, jag jublar som ett barn i hoppet, 
och av nåd jag kommer ej på skam! 
När jag sist fullbordat levnadsloppet, 
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får jag skåda dig, Guds Lamm! 
 
A. Nilsson 1895, Bearb. 1985, 2016 
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606.JAG HAR EN KRONA ATT FÖRLORA 
Jag har en krona att förlora*, 
O Jesus, påminn mig därom, 
Och i det lilla, i det stora 
Med kraft till mig från höjden kom! 
 
Jag har ett arv, som kan förspillas, 
O, låt mig ej förspilla det; 
Låt ej min arma själ förvillas 
Av Satans många falska nät! 
 
Bevara du mitt svaga hjärta, 
O käre Herre Jesus Krist, 
Ge vad du vill, ge fröjd, ge smärta, 
Men ge mig kronan blott till sist! 
 
*Upp 3:11 
 
Lina W. Sandell-Berg, 1861, bearb. 2016 
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607. MITT HJÄRTA FRÖJDA DIG 
Mitt hjärta, fröjda dig, 
må själ och sinnen röras. 
Låt andakt av din bön 
allt upp i himlen höras! 
Ty Fadern kallar dig 
i Jesus Krist, sin Son. 
Så bär i tro nu fram 
din bön till nådens tron. 
 
Bed till din Fader kär: 
han själv befallt dig bedja. 
Bed i din Broders namn: 
han lovat för dig vädja. 
Bed som din Tröstare 
dig lär, med ord han ger. 
Du kan helt säkert tro: 
Gud hör allt vad du ber. 
 
Du ser Guds hjärtelag: 
så tvivla ej och tveka. 
Hans ord, hans rika nåd 
kan inget gott dig neka. 
Vad dig omöjligt syns, 
det vill hans fadershand 
dig giva, ja, långt mer 
än du ens tänka kan. 
 
Så kommer jag, min Gud, 
i Jesu namn rätt glader 
och säger i fast tro: 
Jag är ditt barn, min Fader. 
Jag beder, tror och vet 
att du min bön upptar. 
Du vill, du kan, du gör 
vad du mig lovat har. 
 
J. Olearius, 1655, G. Ållon, 1694, R. Holte 1985. 
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614. MIN SÅNG SKALL BLI OM JESUS 
Förslaget innebär i v.3 en återgång till originalets innebörd (jfr. BV:s sångbok). 
 
Min sång skall bli om Jesus, 
den enda tröst jag vet, 
han kröner mina dagar 
med nåd och trofasthet. 
Han lär mitt hjärta sjunga, 
han är ju själv min frid. 
Min sång skall bli om Jesus 
i klar och mulen tid. 
 
Min sång skall bli om Jesus, 
det blödande Guds Lamm, 
som gått för mig i döden 
och hängt på korsets stam. 
Min sång skall bli om Jesus, 
när jag i stilla ro 
besinnar, vad han gjort mig, 
och i hans frid får bo. 
 
Min sång skall bli om Jesus, 
ty han bevarar mig 
och med sin nåd och fostran 
mig håller kvar hos sig. 
Att jag ej Herren lämnar 
det gör hans trofasthet, 
och honom vill jag tacka 
i tid och evighet. 
 
Min sång skall bli om Jesus 
på vägen hem, tills jag 
står frälst och glad och salig 
för honom själv en dag. 
Och där bland alla frälsta, 
vid livets klara flod, 
min sång skall bli om Jesus, 
som löst mig med sitt blod. 
 
F. J. Crosby-Van Alstyne 1875, L. Sandell 1878, bearb. 1972, 2016 
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625. SJUNG EN LITEN SÅNG 
Sjung en liten sång! 
Det kan gång på gång 
dina många bördor lätta. 
Är du trög och kall, 
sjung i alla fall; 
kort är tiden efter detta. 
Se på Jesu kors, där hängde han för dig; 
skulle då hans kärlek kunna ändra sig? 
Sjung en liten sång! 
Det kan gång på gång 
dina många bördor lätta. 
 
Sjung på barnavis  
Herrens lov och pris!  
Änglar stämmer in i sången.  
Inför Lammets tron  
höjs nu samma ton.  
Lammets sång* är känd av mången.  
Är han inte värd att evig ära ha,  
som oss friköpt med sitt blod – halleluja!  
Sjung på barnavis Herrens lov och pris!  
Änglar stämmer in i sången.  
 
När jag tröttna vill,  
skyndar Jesus till  
för att mig och bördan bära.  
Kommer jag i nöd  
får jag hjälp och stöd,  
ty min Jesus är mig nära.  
När jag ber, så vet jag: Jesus hör min bön.  
Lider jag med honom får jag kronan skön* *.  
När jag tröttna vill  
skyndar Jesus till  
för att mig och bördan bära. 
 
Tänk en sådan vän 
som så älskar den 
som gjort honom sådan smärta! 
När för Gud han står 
med de dyra sår 
bär han mig uppå sitt hjärta. 
Ingenting skall nu från honom skilja mig, 
Han är min och jag är hans evinnerlig. 
Tänk en sådan vän 
som så älskar den 
som gjort honom sådan smärta! 
 
Där i himmelen 
får jag se min vän 
bland de frälstas stora skara. 
Där jag salig står, 
där jag säga får: 
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Herre, här är gott att vara!* * * 
Tänk, i himlen skall jag bli min Jesus lik, 
himlens härlighet mig gör osägligt rik. 
Där i himmelen 
får jag se min vän 
bland de frälstas stora skara. 
 
*Upp. 5, 15, 22 
* * Rom. 8:17 
* * *Matt. 17:4 
 
F. Engelke, 1883, Bearb. 2016 
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690. SOM DRÖMMANDE VI SKOLA BLIVA DÅ 
Som om vi drömde ska det kännas då, 
när Herren löser Sions trötta fångar,* 
ja, då vi jublande kring tronen står 
och stämmer in i änglaskarors sånger. 
 
Då ska vår mun med glada skratt bli full, 
ja, full av jubel ska då bli vår tunga. 
Vi blivit saliga för blodets skull, 
och om Guds Lamm, som löst oss, vill vi sjunga. 
 
Ja, tänk så saligt att få vara där! 
Ej någon synd och smärta där ska vara, 
och Lammet, som de dyra såren bär, 
står mitt ibland de frälstas stora skara. 
 
De som med tårar sådde, de ska där 
i himmelen med jubel skörden skära!* 
De dina ska få vara där du är, 
o Jesus, vilken salighet och ära! 
 
Ja, då ska också jag bli riktigt fri, 
för synd och död ska inte mer betunga. 
Jag gläder mig, kan inte låta bli 
att redan här till Lammets ära sjunga. 
 
* Ps. 126 
 
Ur Engelkes sånger 1874, bearb. 1986, A. Holmberg 2016 
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727. YTTERSTA DAGEN EN GLÄDJEDAG BLIVER 
Yttersta dagen en glädjedag bliver 
för dem på Jesus, vår Frälsare, tror. 
Yttersta stunden dem tillträde giver 
till deras saliga, eviga ro. 
Arbete, strid 
byts då i frid, 
härlighet följer på mödosam tid. 
 
Den som nu önskar sig värdigt bereda 
för att så saligt få sluta sin tid, 
må låta ordet och Anden sig leda 
barnsligt i tron till sin Frälsare blid. 
Änden blir god 
när blott hans blod 
här får uppliva och stärka vårt mod. 
 
Fruktar du ännu för döden och domen 
bör du betänka din Frälsares död. 
Han för att göra vår frihet fullkomlig 
dömdes och dog i den yttersta nöd. 
Är det vår tröst 
att han oss löst, 
blir domsbasunen en glädjefull röst. 
 
Gör, Herre Jesus, den saken helt viktig 
för våra hjärtan, att du är vårt allt, 
att du vår sak och vår räkning gjort riktig, 
då du fullgjorde vad lagen befallt. 
Giv att vi må 
lita därpå 
och för din tron med frimodighet stå. 
 
M.B. Malmstedt, 1754, Bearb. 2016 
 


