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1.   Alabaré 

2.   Spirit of the Living God 

3.   As I kneel before you 

4.   Bara i Dig 

5.   Buenos días, buenas tardes,  

      buenas noches Maria 

6.   Come and worship Royal Priesthood 

7.   Confitemini Domino 

8.   Detta är dagen 

9.   Det är ditt blod 

10. Din trofaste kärlek 

11. Dra mig nära Dig 

12. Du är Den Högste 

13. Du är Konung 

14. Du är Mäktig 

15. Du är vår Far Gud och vi älskar Dig 

16. Dyraste Jesus 

17. O Stora Gud 

18. I Din öppna famn 

19. Endast av Nåd 

20. Fader Jesus Helige Ande (Karibiskt) 

21. Fader hör vår bön 

22. Father  Jesus  Spirit we adore You 

23. Give thanks 

24. Gloria 

25. Gör mitt hjärta rent 

26. Gör mitt liv till en lovsång 

27. Gud du är här 

28. He touched me 

29. Han är Kung 

30. Han som är Högst 

31. Helig  Helig  Helig är Herren Sebaot 

32. Herre Du är så Dyrbar för mig 

33. Has cambiado mi lamento en baile 

34. Heme aqui Señor 

35. Herre när Din Hand 

36. Herren är min starkhet 

37. Herrens Härlighet 

38. Magnificat 

39. Hosianna (Jesus dog och Livet vann) 

40. Här är jag 

41. Lourdes sången 

42. This is Holy Ground 

43. Icke genom någon människas styrka 

44. I Din närhet 

45. Ingen är som Du 

46. I min Gud 

47. Be exalted oh God 

48. Intet kan mig skilja 

49. Jag gläder mig i Dig 

50. Jag har en sång, en enkel sång      

51. Jag tillber Dig Allsmäktig Gud 

52. Jag vill lova Dig, ge dig äran lova Dig 

53. Jag sjunger ut mitt lov till Dig 

54. Jag vill upphöja Dig Gud 

55. Jesús de Galilea 

56. Jesus Den Skönaste 

57. Jag älskar Dig Jesus 

58. Jesus vi älskar Dig 

59. Jesu är Herre idag 

60. Kom Du Helige 

61. Kom och fyll våra brunnar 

62. Lord I lift your name on high 

63. Los que esperan 

64. Lova herren min själ (Bless The Lord 

oh my soul) 

65. Bless The Lord my soul 

66. Lova Jesu namn 

67. Magnificat 

68. Majesty 

69. Majestät 

70. Med Evig Kärlek har Du älskat mig 

71. Med mitt hjärta jag prisar Dig 

72. Mer Kärlek 

73. Mi pensamiento eres Tu 

74. Min dikt gäller en Konung 

75. Min Gud tillhör Äran 

76. Nada te turbe 

77. O det Dyra Jesu blod 

78. Puede la tristeza durar 

79. På Dig min Gud förtröstar jag 

80. På grund av Jesu blod 

81. Ruah 

82. Kyrie Eleison 

83. Sjung halleluja till vår Gud 

84. Laudate Omnes gentes 

INDEX 
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85. Stor och Värdig all vår lovsång 

86. Stråla i mig 

87. Tack för Golgata 

88. Tänd Jesus Tänd ( Shine Jesus Shine) 

89. Ubi Caritas 

90. Under sång och dans 

91. Strömmen från Gud 

92. Var stilla och vet 

93. Vi vill ge Dig Ära 

94. Vi vill hylla 

95. Vi är här för att prisa Ditt Namn 

96. Vilken Mäktig Gud vi har 

97. Vilken Vän jag fann 

98. Villigt kommer Ditt folk 

99. Värdigt Värdigt är Guds Lamm 

100. Ära  Ära Ära till Guds Lamm 

101. Thank You Jesus 

102. Halleluja Ditt Lov vi sjunger 

103. Med äkta glädje 

104. När jag skådar Din ljuvlighet 

105. All over the world The Spirit is moving 

106. Prayer of St Francis 

107. Psalm 19 

108. Que Grande es Tu Amor Señor mi Díos 

109. Rena mig 

110. Renuevanos Señor con Tu Espiritu 

111. Our God is an Awesome God 

112. Ropa till Gud (Shout to The Lord) 

113. Power of Your Love 

114. Siyahamba 

115. Change my heart oh God 

116. Here I am to worship 

117. Worthy isThe Lamb 

118. How Great is our God (Så Stor är vår 

Gud) 

119. Hosianna 

120. Jésu uangoo 

121. Fader Dig vill vi söka 

122. Så hög som himmelen är över Jorden 

123. Que bueno es alabarte oh Señor 

124. Kom med på färden, Maria kom 
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1 Alabaré  

/:Alabaré alabaré alabaré   

alabaré alabaré  a mi Senor:/ 

 

Juan vió el número De los redimidos, 

Y todos alababan al Senor. 

Unos oraban, otros cantaban, 

Y todos alababan al Senor 

 Alabare... 

 

/:No hay Dios tan grande como Tu, 

no lo hay, no lo hay:/      

/:No hay Dios que pueda hacer las cosas 

como las que haces Tu:/ 

No es con espadas, ni con ejércitos, 

más con su Santo Espíritu 

 

(/: Finns ingen Gud så stor som Du, 

inte en, någonstans:/ 

/: Finns ingen som kan göra under  

eller gärningar som Du:/ 

Inte med härar all världens vapen, 

men med den Helge Andes kraft.) 

 Alabare... 

Y esos montes se moverán (3x) 

más con su Santo Espíritu 

(Och alla hinder skall smälta bort (3x) 

i den Helge Andes kraft.) 

Y (nombre del país) se salvará (3x) 

mas con su Santo Espíritu 

 

2.  Spirit of the living God 
sv/:Ande du som  

livet ger 

fall nu över oss :/ 

Smält oss, fyll oss, tänd oss, sänd oss 

Ande du som livet ger  

Fall nu över oss 

 

eng/:Spirit of the Living God 

Fall afresh on us:/ 

Melt us, mold us 

Fill us, use us 

Spirit of the Living God 

Fall afresh on us. 

3. As I kneel before you 
As I kneel before you,  

as I bow my head in prayer 

Take this day, make it Yours  

and fill me with Your love 

refr:Ave Maria, gratia plena  

Dominus Te cum, Benedictatu 

 

All I have I give You,  

every dream and wish are Yours 

Mother of Christ, Mother of mine, 

present them to my Lord 

 

As I kneel before you  

and I see Your smiling face  

Every thought, every word 

is lost in Your embrace 

 

sv/ Stilla här, Maria,   

böjer jag mig djupt i bön; 

tag denna dag, låt den bli din  

och ge mig kärleken. 

Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, 

benedicta tu. 

 

Moder allt tillhör dig,  

allt jag har det ger jag dig; 

bär det du fram till din Son 

och lär mig bli som Han 

Ave Maria...... 

 

Stilla här, Maria,  

möter jag din ömma blick; 

Livet blir nytt här i din famn,  

ty du är full av nåd 

Ave Maria...... 

 

4.  Bara i dig 
/:Bara i dej har min själ sin ro 

bara i dej min Gud.:/ 

Från Honom kommer mitt hopp 

bara Han är min klippa 

min frälsning och min borg 

jag skall inte vackla 
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5.  Buenos días, buenas tardes, buenas 

noches Maria 

Buenos dias, buenos dias, 

Maria buenos dias, Madre mia (2) 

El dia sera lindo para ti, 

Sera lindo para mi y en armonia 

Tu eres la Madre de Dios 

y estás siempre aqui, en mi corazón 

 

buenas tardes, buenas tardes 

Maria buenas tardes, Madre mia (2x) 

El día es lindo para ti,  

es lindo para mi y en armonia 

Tu eres la Madre de Dios 

Y estas siempre aqui, en mi corazon 

 

 buenas noches, buenas noches 

Maria buenas noches, Madre mia (2x) 

El día fué lindo para ti,  

fué lindo para mi y en armonia 

Tu eres la Madre de Dios 

Y estas siempre aqui, en mi corazon 

  

 

6. Come and worship Royal Priesthood 

Come and worship, royal priesthood 

Come and praise him, holy nation 

Worship Jesus, our Redeemer.  

He is precious, King of Glory 

 

 

7. Confitemini Domino  

(Tacka Herren ty Han är god) 

Confitemini Domino, quoniam bonus. 

Confetimini Domino, alleluia 

 

Tacka Herren ty Han är god Hans nåd 

vara evigt Tacka Herren ty Han är god, 

halleluja 

 

 

8. Detta är dagen 
 Detta är dagen, detta är dagen 

som Herren gjort, ja som Herren gjort 

Låt oss i glädje, låt oss i glädje 

nu tacka Gud, ja nu tacka Gud 

Detta är dagen som Herren gjort 

Låt oss i glädje nu tacka Gud 

Detta är dagen, detta är dagen  

som Herren gjort 

 

(eng) This is the day, this is the day 

that the Lord has made  

that the Lord has made 

Let us rejoice, let us rejoice  

and be glad in it, and be glad in it 

This is the day that the Lord has made 

Let us rejoice and be glad in it 

this is the day, this is the day 

that the Lord has made 

 

(sp) Este es el día, este es el día 

que hizo el Senor, que hizo el Senor 

Día de alegría, día de alegría  

y de gozo, y de gozo 

Este es el día que hizo el Senor 

Día de alegría, y de gozo 

Este es el día, este es el día 

que hizo el Senor 

 

 

9.  Det är ditt blod som renar mig 
Det är ditt blod som renar mig 

Ditt blod som ger mig liv 

För ditt blod blev det offer 

Som gör mig fullkomligt ren. 

Det renar mig, vitare än snö 

Min Jesus, Guds rena offerlamm 

eng/ 

It´s Your blood that cleanses me 

Your blood that gives me live 

It´s your blood that took my place 

In redeeming sacrifice 

Washes me whiter than the snow 

My Jesus, God´s precious sacrifice 



6 

10.  Din trofasta kärlek 
Din trofasta kärlek aldrig mig lämnar 

Din barmhärtighet den kan aldrig ta slut 

Den är ny varje morgon,  

ny varje morgon 

stor är Din trofasthet, min Gud 

Stor är Din trofasthet. 

 

 

11.  Dra mig nära dig 

Dra mig nära Dig. Låt mig aldrig gå 

Jag lägger ner allt för Dig 

Du säger mig, Jag är din vän 

 

Du är mitt begär, Du och endast Du 

Ingen har en famn som Du 

där jag kan vila tryggt just nu 

Hjälp mig hitta fram, För mig hem igen 

 

Du är mitt allt, Du är vad jag behöver 

Du är mitt allt. Jag vill va´ nära Dig 

Låt mig få känna Dig. 

 

Engl: 

Draw me close to you, never let me go 

I lay it all down again,  

to hear you say that I am your friend 

You are my desire, no one else will do 

Cause no one else can take your place 

To feel the warmth of your embrace 

Help me find the way,  

bring me back to you 

 

You´re all I want,  

you´re all Ive ever needed 

You´re all I want,  

help me know You are near 

 

Draw me close to you, never let me go 

I lay it all down again,  

to hear you say that I am your friend 

You are my desire, no one else will do 

Cause no one else can take your place 

To feel the warmth of your embrace 

Help me find the way,  

bring me back to you 

You´re all I want,  

you´re all Ive ever needed  

You´re all I want, help me know  

You are near 

 

 

12. 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. DU ÄR KONUNG 

Jesus, du är konung mitt ibland oss. Du 

har makten i din hand. 

Du har övervunnit allt det onda. Du har 

lossat dödens band. 

 

Du är Konung, konung i all evighet, 

Du är Konung, klädd i härlighet. 

Du är Konung, och din är äran i all 

evighet. 

 

(eng) 

Jesus You are King among Your people 

All the power is in Your hand. 

You defeated dead an reign forever. 

We exalt Your holy Name. 

 

King of glory, 

You are dressed in righteousness. 

King of glory, 

You alone all peace possess. 

King of glory, 

Your Kingdom come, 

Your mighty will be done. 

 

 

14.  Du är mäktig 
Du är mäktig. Du är helig 

Du är fruktad i din styrka 

Du har uppstått. Du har vunnit 

du har besegrat dödens makt. 

/:Halleluja. Vi fröjdar oss:/ 
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15. Du är vår Far Gud  
Du är vår Far, Gud, och vi älskar Dig. 

Vi lyfter upp Ditt namn på jorden. 

Låt Ditt rike nu bli synligt i vår lovsång 

och Dina mäktiga Ord ibland oss bo. 

Ära vare Gud, den Allsmäktige 

som var och är och som skall komma. 

Ära vare Gud, den Allsmäktige 

som råder i evighet. 

 

 

16.  Dyraste Jesus 

Dyraste Jesus, Dig vill jag älska, Du som i 

döden älskade mig. 

/:Dig vill jag lyda, Dig vill jag tjäna, giva 

mig villigt, Herre åt Dig.:/ 

 

Giv mig o Jesus, mer av Ditt sinne. Gör 

mig saktmodig, ödmjuk och mild. 

/:Giv Du mig kärlek, mod att försaka. 

Djupt i mitt hjärta, prägla Din bild:/ 

 

Tag mina händer, tag mina fötter. öga 

och öra tag Herre kär. 

/:Hela mitt hjärta vill jag dig giva. 

Dyraste Jesus, Din blott jag är.:/ 

 

 

17. O store Gud 
O store Gud, när jag den värld beskådar, 

Som du har skapat  

med ditt allmaktsord, 

Hur där din visdom väver livets trådar 

och alla väsen mättas vid ditt bord 

 /:DÅ BRISTER SJÄLEN UT I 

LOVSÅNGSLJUD, O STORE GUD, O 

STORE GUD:/ 

 

Eng O Lord, my God, when I in awesome 

wonder, Consider all the works Thy hand 

has made. 

I see the stars, I hear the mighty thunder 

Thy power throughout the universe 

displayed 

:/: THEN SINGS MY SOUL MY 

SAVIOUR GOD TO THEE, HOW 

GREAT THOU ART, HOW GREAT 

THOU ART :/: 

 

18. I Din Öppna Famn 
En enkel kärlekssång till Dig 

dyre Jesus vill jag sjunga. 

Tacksam för allt som Du gjort 

Du min Herre, Frälsarkonung. 

Mitt hjärta gläds  

när Du kallar mig Din. 

Var finns en plats så underbar  

som i Din öppna famn 

i Din öppna famn 

helig och varm himlen jag fann 

i Din öppna famn. 

 

 

19.  Endast av nåd 
Endast av nåd får vi komma. 

Endast Din nåd ger oss liv. 

Ej genom nå´t vi kan göra,  

endast Din nåd ger oss liv. 

In i Din närhet Du kallar 

drar oss till Dig. 

Och på Din nåd vill vi svara: 

/:Herre, vi kommer nu.:/ 

Herre, du är ju helt rättvis, vem kan då 

nalkas Din heliga kärlek och ändå bestå. 

Genom Din seger på korset, så är vi  

fria från synden och döden och Du ger 

oss liv. 

 

 

20. 

(refr)  FADER FADER FADER 

 JESUS JESUS JESUS 

 ANDE, HELIGE ANDE 

(solo) 

Levande vatten strömmar  

genom min själ 

Kom helige ande med kärlek och frid 

Ta hand om allt som tynger och trycker 

mig ner 

Mina bördor du tar och nytt liv du ger 
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(refr) 

Kom helige ande med din eld 

låt lågan rena mig och göra mig hel 

låt tvivel och fruktan 

all stolthet smälta bort 

Ett är mig kärt: att vara nära Dig 

(refr) 

Ge ditt liv åt Jesus, låt dig helt bli hans 

Låt honom hela dig och ge dig nytt liv 

När du ger ditt liv åt Honom blir du fri 

Han är med dig alltid och ievighet (refr)  

 

 

21.  Fader hör vår bön 

Fader hör vår bön gör att vi blir till ett. 

Så att världen ser i oss din kärlek  

Fader hör vår bön. 

(eng) 

Father, make us one, Father make us one. 

That the world may know,   

Thou hast sent the Son 

Father, make us one. 

 

 

22.  Fader, Jesus, Spirit, we adore You 
Father (I) we adore you, lay (my) our 

(live)s before you 

How (I) we love you 

Jesus (I) we adore you, lay (my) our (live)

s before you 

How (I) we love you 

Spirit (I) we adore you, lay (my) our (live)

s before you 

How (I) we love you 

 

23. Give thanks 
/:Give thanks with a grateful heart, give 

thanks to the Holy One; 

Giv thanks because He´s given Jesus 

Christ, His Son :/ 

/:And now let the weak say, "I am strong" 

Let the poor say  

"I am rich", Because of what the Lord 

has done for us :/ 

Give thanks 

(sv) /:Säg tack från ditt hjärtas djup,  

säg tack till Den Helige,  säg tack för att 

Han gav oss  Jesus Krist, Sin Son. :/: 

 /:I Gud är den svage alltid stark, och 

den fattige är rik, på grund av allt vad 

Han har gjort för oss. :/:  Säg tack. 

 

(sp) /:Jesús, quiero agradecer 

Tu amor, que Te llevó a la cruz 

Jesús,  me diste vida al morir por mi :/: 

/:Y en Ti, puedo decir, soy fuerte 

en Ti, puedo decir, soy rico 

en Ti, mi Salvador, en Ti Jesús, mi 

Señor, :/ en Ti 

 

 

24.  Gloria 

Gloria, gloria in excelsis Deo 

Gloria, gloria, alleluja, alleluja. 

 

Ära och pris, ära och pris,   

vare Gud i höjden. 

Ära och pris, ära och pris, halleluja, 

halleluja. 

 

 

25.  Gör mitt hjärta rent 

Gör mitt hjärta rent, 

låt det bli som guld och dyrbart silver. 

Gör mitt hjärta rent, 

låt det bli som guld, rent guld. 

Rena min själ. Allt vad jag begär 

är att få bli helig, avskild helt för  

Dig Gud. Ja, jag vill bli helig 

avskild helt för Dig, min Herre. 

Redo att tjäna Dig. 

 

(Eng) Purify my heart  

Let me be as gold and precous silver 

Purify my heart 

Let me be as gold, pure gold 

Refiners  fire, my heart´s one desire 

Is to be – Holy Set apart for You Lord 

I choose to be holy 

Set apart for you my Master 
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Ready to do Your Will 

Purify my heart 

Cleanse me from within  

and make me holy 

Purify my heart, cleanse me from my 

sin 

Deep within 

Refiners  fire, my heart´s one desire 

Is to be – Holy Set apart for You Lord 

I choose to be holy 

Set apart for you my Master 

Ready to do Your Will 

 

26.  Gör mitt liv till en lovsång 

Gör mitt liv till en lovsång 

till Dig Fader. 

Låt var ton få ljuda ren och klar. 

Ta mitt liv, 

gör det så som Du vill ha det. 

/:Jag vill leva till ära för Dig Far:/ 

 

 

27.  Gud, Du är här 

Gud du är här, i detta rum  

finns också Du 

Och fast vi inte ser Dig eller hör dig 

så är Du här just nu 

 

28.  HeTouched me 

Han kom in i mitt liv 

och hjärtat fylls av glädje 

Ingenting är som förut  

Han helade mig i sin nåd 

(eng) 

/:He touched me:/ 

and all the joy that fills my soul 

Something happened, now I know 

He touched me and made me whole 

 

29.  Han är Kung 

Han är kung, Han är kung. 

Han besegrat dödens makt 

Han Herre är 

Varje knä böjas skall  

varje tunga säga skall  

att Jesus Herre är 

(eng) He is Lord, He is Lord 

He is risen from the dead and He is Lord 

Every knee shall bow 

every tounge confess 

that Jesus Christ is Lord 

 

(sp) El Senor, el Senor 

Resucitado de la muerte y es Senor 

Arrodillados estarán 

toda lengua clamará 

Que Jesús es el Senor 

 

 

30. Han som är högst 

Han som är högst och regerar totalt. 

Han är vår Gud. 

Han som är evig och fanns före allt. 

Han är vår Gud. 

Han som talar till mörker  

så ljus bryter fram. 

Han är vår Gud. 

Han som bistår med kraft 

när vi går i Hans namn. 

Han är vår Gud. 

Låt Din makt bli känd genom oss,  

o Gud 

Låt Din kraft bli känd genom oss,  

o Gud, vi ber 

 

 

31.  Helig Helig Helig är Herren Sebaot 

/:Helig helig helig, är Herren Sebaot :/ 

Hela jorden är full av hans härlighet (3x   

Ära vare Gud. 

 

(eng)/:Holy holy holy, is the Lord of hosts :/ 

The whole earth is full of your glory. (3x 

Holy is the Lord. 

 

(sp)/:Santo santo sant sei Signor:/ 

Gloria al tuo nome sulla terra (3x 

santo sei Signor 
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32  Herre Du är så dyrbar för mig/ 

Herre Du är så dyrbar för mig:/ 

och jag älskar , ja jag älskar Dig ty först 

älskar Du mig 

/:Herre Du är så nådefull mot mig:/ 

och jag älskar.... 

 

(eng) /:Lord you are so precious to me:/ 

And I love you, and I love you 

because you first love me 

/:Lord you are so gracious to me:/ 

And I love you... 

 

 

33.  Has cambiado mi lamento 

Has cambiado mi lamento en baile,  

me vestiste de alegria,  

por eso a Ti cantaré, Gloria mia, y no me 

estaré callado. 

Señor Dios mio, te alabaré, te alabaré 

para siempre, 

Porque has cambiado mi lamento en 

baile, Señor Dios, mio te alabaré. 

 

 

34. Heme aquí Señor 

Heme aqui, Señor, como un niño heme 

aqui (2x) 

 

Como pequeño que camina alegre, 

sintiendo el viento y mirando al mar. 

Como pequeño que no tiene miedo y 

sonrie al avanzar.  (refr...) 

 

Como pequeño que va de la mano, y 

aunque no sabe hacia donde va, 

Canta en la noche lo mejor que sabe 

porque sólo nunca está. (refr..) 

 

Como pequeño que ofendió a su padre, 

pero que sabe le perdonará, 

para arreglar sus fallos y miserias corre a 

ponerse alabar. (refr..) 

 

 

35.  Herre när Din Hand 

 Herre när din hand  

i gränslös ömhet rör vid mig,  

då föds en sång från djup till djup,  

att jag älskar Dig. 

Och jag ser ett land  

med vida fält där jag får gå  

och lära mig vad kärlek är  

som mognat fram i Dig. 

 

 

36 Herren är min starkhet 

 Herren är min starkhet och min lovsång:/ 

/:Han blev mig till frälsning:/ 

Herren är min starkhet och min lovsång 

 

 

37 Herrens härlighet  

/: Herrens härlighet, Herrens härlighet  

skall bli uppenbarad för oss.  :/: 

 

 

38 Magnificat  

Herrens storhet prisar jag själen jublar 

över Gud –  

Halleluja (4x) 

 

Stora ting Han låter ske  

Heligt Heligt är Hans namn  

Halleluja (4x) 

 

Upphöjd är Du evig Gud 

Värdig varje lov och pris Halleluja (4x) 

 

 

39.Hosianna (Jesus dog och livet vann) 

Jag är svag men ändå stark,  

arm och fattig ändå rik. 

Jag var blind men nu jag ser  

allt som du gjort, allt som du ger. 

/Hosianna hosianna till Guds dyra 

offerlamm 

Hosianna hosianna Jesus dog och livet 

vann /2x 
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Ner i strömmen vill jag gå  

för att liv och räddning få 

Renad i Guds nåda flod  

på nytt född och helig gjort 

 

Jag funnit  nu en säker hamn  

i Guds öppna frälsar famn 

Jublet stiger nu i mig,  

Jesus du har gjort mig fri 

 

(engl) /:Let the weak say I am strong,  

let the poor say I am rich 

Let the blind say I can see  

it´s what the Lord has done in me:/ 

 

/:Hosanna Hosanna  

to the Lamb that was slain 

Hosanna hosanna  

Jesus died and rose again:/ 

 

Into the river I will wade,  

there my sins are washed away 

From the heavens mercy streams  

of the Saviour´s love for me 

I will rise from waters deep  

into the saving arms of God 

I will sing salvation songs,  

Jesus Christ has set me free 

 

//: Hosanna Hosanna  

to the Lamb that was slain 

Hosanna hosanna  

Jesus died and rose again:// 

 

(solo) Let the weak say I am strong,  

let the poor say I am rich 

Let the blind say I can see  

it´s what the Lord has done in me. 

 

 

40. Här är jag 

Här är jag inför Ditt ansikte 

Här är jag till Ditt förfogande 

Jesus jag längtar att få gå 

där Du kan bruka mig. 

 

Jag har hört om stora segrar 

om under som Du gjort 

om kraften Du förmedlat 

genom dom som hörde Dina ord 

 

Än idag är kraften verksam 

vi ser hur Du går fram 

vi följer med i strömmen 

där Du går, vi följer Dina spår 

 

41.(Lourdes-sången)  

(svenskt text P.W Feussner) 

Här samlas vi alla och smyckar din bild 

Du är ju vår Moder barmhärtig och mild 

 

/:Ave, ave, ave Maria:/ 

 

Vi kommer med blommor och böner till dig 

Välsigna oss alla som hoppas på dig  

 

Vi tror ock på Jesus, du bär på din arm 

Han är Gud i himlen och är dock ditt barn 

 

Vi vill Honom följa och hålla Hans bud 

Så älskar vi Fadern och når fram till Gud 

 

42. This is Holy Ground 

/:Här är helig mark,  

vi står här på helig mark 

För vår Gud är här,  

och där Han är är heligt:/ 

 

/:Våra händer är helgade,  

våra händer är helgade  

att göra Guds gärningar  

Han verkar genom dessa händer:/ 

 

(eng) /:this is holy ground, 

we´re standing on holy ground 

For the Lord is present  

and where He is is holy:/ 

 

/:These are holy hands  

He´s given us holy hands 

He works through this hands  

and so this hands are holy:/ 
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43.  Icke genom någon människas styrka 

Icke genom någon människas styrka eller 

kraft skall det ske, (2 ggr) 

Utan genom min Ande säger  Herren,  

utan genom min Ande. 

Icke genom någon människas styrka 

eller kraft skall det ske 

 

 

44.  I Din närhet 

 I Din närhet (4 ggr) 

Där vill jag va, där vill jag va, Gud vid 

Ditt hjärta, i Din närhet varje dag :/: 

 

I Din närhet (4 ggr) 

förvandlas jag, förvandlas jag, vid ditt 

hjärta, i Din närhet varje dag. 

 

I Din närhet (4 ggr) 

Där jublar jag, där jublar jag, vid Ditt 

hjärta, i Din närhet varje dag. 

 

 

45. Ingen är som Du 

Ingen är som Du 

Ingen rör mitt hjärta så som Du gör 

Jag kan söka i all evighet 

och se ingen är som Du 

 

Din kärlek är som en mäktig flod en ström 

av helande nåd 

de små barnen Du bär i Din famn 

Ingen är som Du  åh, min Jesus 

 

 

46. I min Gud 

I min Gud har jag funnit styrka 

I min Herre har jag allt 

Han har öppnat för mej en väg 

och bytt min ängslan i jubelsång 

 

(sp) En mi Dios encontré la fuerza 

En mi Senor todo tendré 

El por mi abrio un camino 

y cambió mi angustia en un cantar 

(eng) In the Lord I´ll be ever  thankful 

In the Lord I will rejoice! 

Look to God do not be afraid 

Lift up your voices, the Lord is near. 

Lift up your voices, the Lord is near. 

 

 

47.  Be exalted oh God  

I will give thanks to Thee  

O Lord, among the people. 

I will sing praises to Thee  

among the nations. 

For Thy steadfast love is great, 

is great to the heavens, 

and Thy faithfulness 

Thy faithfullness to the clouds. 

 

//:Be exalted, O God, above the heavens, 

Let Thy glory be over all the earth :// 

 

  

 

48. Intet kan mig skilja 

Intet kan mig skilja från Guds kärlek 

Intet kan mig skilja från Guds nåd 

Varken liv eller död, icke djupaste nöd 

kan mig skilja från Guds kärlek 

 

 

49. Jag gläder mig i Dig 

Jag gläder mig i Dig  

Jag gläder mig i Dig 

Du är min Herre, Jesus 

Jag gläder mig i Dig  

Jag gläder mig i Dig 

Du är min Herre och Kung. 

Med min mun vill jag förkunna  

ditt majestät. 

Med mitt hjärta vill jag uttrycka  

min tacksamhet. 

Mina händer vill jag lyfta  

i längtan efter Dig. 

/:Du är värdig (helig), värdig är Du.:/ 
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50. Jag har en sång, en enkel sång 

Jag har en sång, en enkel sång till dig, 

Jesus min Herre. 

Min längtan är att vara där Du kan 

fylla mitt inre. 

Jag vill leva där Din flod rinner 

fram,jag vill bo under ett vattenfall. 

Jag vill dricka av Din himmelska ström 

om och om igen. 

Jag vill leva av Dig. Jag vill leva av Dig. 

 

 

51. Jag tillber Dig Alsmäktig Gud 

Jag tillber dig, Allsmäktig Gud ingen är 

som du.  

Jag tillber dig o Fridens Kung 

och mitt hjärta ropar ut, jag lovar dig 

Du är min rättfärdighet. 

Jag tillber dig Allsmäktig Gud 

Ingen är som du. 

 

 

52. Jag vill lova Dig, ge Dig äran, lova 

Dig 

Jag vill lova Dig, ge Dig äran, lova Dig 

bara för att du är den Du är. 

Jag vill lova Dig, ge Dig äran, lova Dig 

bara för att du är,  

för att Du är den Du är. 

/:Du är värd allt lov, Du är suverän, 

Beundransvärd, Halleluja!:/ 

 

 

53. Jag sjunger ut mitt lov till Dig 

Jag sjunger ut mitt lov till dig 

Du kungars kung jag älskar dig 

För bara du regerar över mig 

Jag vill bara tjäna dig, dig och ingen 

annan.  

Du betyder allt för mig.  

Din kärlek är oändlig.  

Fram till dig jag nu kommer med min 

sång. 

 

 

54. Jag vill upphöja dig Gud 

/:Jag vill upphöja dig Gud  

för Du är värdig lov och pris:/ 

/:Hosianna, välsignad vare du 

välsignad vare Du som är vår räddning:/ 

 

(eng) /:I will magnify the Lord 

For he is worthy to be praised:/ 

/: Hosanna, blessed be the rock, blessed be 

the rock of my salvation. :/ 

 

 

55. Jesús de Galilea 

Jesús de Galilea, que pasando vas (4) 

/: Te pido que me mires, 3) y mi vida 

cambiará :/ 

/: Te pido que me toques, 3) y mi vida 

sanará :/ 

/: Te pido me liberes, 3) y yo libre quedaré :/ 

/: Te pido que me hables, 3) y tu voz 

escucharé :/ 

/: Te pido que me llames, 3) y mi vida te 

daré :/ 

 

 

56. Jesus den Skönaste 

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,  

såsom 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. 
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57. Jag älskar Dig Jesus 

Jag älskar dig Jesus jag vet du är min. 

Och trots vad jag är i mig själv är jag din. 

Du frälst mig från döden och hjälper 

ännu. Och ingen, nej ingen har älskat som 

du. 

 

Av evighet Jesus du älskat mig först, och 

se, av all kärlek din kärlek är störst. Till 

döden på korset den sträcker sig ju och 

ingen, nej ingen har älskat som du. 

 

Och sist i det hem du av nåd mig berett 

vars härlighet än intet öga har sett skall 

lovsången ljuda långt bättre än nu, att 

ingen, nej ingen har älskat som du. 

 

 

58. Jessus vi älskar Dig 

/:Jesus vi älskar (tackar. prisar.) Dig :/ 

Som ett sommarregn för jorden,  

är ditt ord för oss. 

 

59. Jesus är Herre idag 

Jesus är Herre idag. (4x 

//:Han lever, Han lever,  

Han lever, lever,   

Jesus är Herre idag :// 

 

(eng) Jesus my Lord is alive (4x 

//:He lives, He lives, He lives, lives.  

Jesus the Lord is alive :// 

 

(sp) Vive Jesús el Senor (4x 

//:El vive, El vive, El vive, vive.  

Vive Jesús el Senor :// 

 

 

60. 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. :/ 

61. Kom och fyll våra brunnar 
Kom och fyll våra brunnar  

med Ditt vatten, o Gud. 

Fyll oss med Din helige Andes regn. 

Vi vill öppna våra munnar 

för att dricka av Ditt liv, 

så låt Andens regn få falla över oss. 

Ja, låt Andens regn få falla, 

falla över oss igen, 

så att öknen kan få blomma 

och träden bära frukt. 

Ja, vi törstar och vi längtar 

efter liv från Dig, Gud. 

Låt Andens regn få falla över oss. 

 

 

62. Lord I lift your name on high (Gud vi 

prisar högt ditt namn) 
Gud vi prisar högt ditt namn 

Du är värdig pris och ära 

Du kom hit till jorden ner 

För att våra synder bära 

 

Du kom från himmelens hem Hit ner till oss 

Att betala vår skuld på Golgata kors 

Ut ur graven du steg,  

ondskans välde övervann 

Gud, vi prisar högt ditt namn 

 

Tack för segern som du vann 

Tack för sonen som du sände 

Tack för ledning varje dag 

Tack för hoppet som du tände 

Du kom från himmelens hem..... 

(Eng) Lord I lift Your Name on high 

Lord I love to sing Your praises 

I´m so glad You´re in my life 

I´m so glad You came to save us 

 

You came from heaven to earth 

to show the way. 

From the earth to the cross  my debt to pay 

From the cross to the grave 

from the grave to the sky 

Lord I lift Your Name on high 
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63. Los que esperan 

Los que esperan, los que esperan  

en Jesús (4x) 

/:Como las águilas (2x) 

sus álas levantaran :/ 

Caminarán y no se cansarán, 

correrán no se fatigarán 

/: Nuevas fuerzas tendrán (2x) 

Los que esperan (2x) en Jesús :/ 

 

Los que aman... sirven... viven... 

alaban... oran... aplauden... 

 

 

64. Lova herren min själ (Bless the 

Lord oh my soul) 
/:Lova Herren min själ:/ och allt det i 

mig är, lova Herrens namn 

 

(eng) /:Bless the Lord o my soul:/ Let all 

that is within me bless His holy Name 

 

(sp) /: Mi alma alaba al Señor:/Desde lo 

más profundo de mi corazón 

/: Te doy gracias Señor:/ Desde lo más 

profundo de mi corazón 

/: Te siento aquí Señor:/ Aqui en lo más 

profundo de mi corazón 

 

 

65. Bless the Lord my soul 
Lova  Gud min själ och prisa Herrens 

namn. Lova Gud min själv,  

han fyller mig med liv. 

 

(eng) Bless the Lord my soul,  

and bless Gods Holy Name.  Bless the 

Lord my soul who leads me into life. 

 

 

66. LOVA JESUS NAMN 

Jesus, du den störste på vår jord. 

Jesus jag vill följa dina ord. 

O, Jesus som en herde för sin jord. 

Jag vill lova, lova Jesus namn. 

Jesus, inget större namn jag vet. 

Jesus, du seger vann för evighet. 

O, Jesus som en herde för sin jord. 

Jag vill lova, lova Jesus namn. 

 

 

67. Magnificat  
Magnificat, magnificat 

magnificat anima mea dominum 

Magnificat, magnificat, magnificat 

anima mea 

 

 

68. Majesty  
Majesty, worship His majesty 

Unto Jesus be glory, honor and praise. 

Majesty, Kingdom authority, 

Flow from His throne, unto His own, 

His anthem raise! 

 

So exalt, lift up on high the name of 

Jesus. 

Magnify, come glorify  

Christ Jesus the king. 

 

Majesty, worship His majesty, 

Jesus who died, now glorified,  

King of all kings. 

 

 

69. Majestät 
Majestät, Konung i evighet. 

Jord och hav och himmel   

är skapat utav Dig. 

Majestät, Konung i evighet. 

Du min frälsningsklippa, en säker 

tillflyktsplats. 

 

Vi vill upphöja dig kung Jesus, varje 

knä skall böjas inför dig. 

Vi vill  upphöja dig, kung Jesus, ingen 

är som du, nej ingen är som du. 
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70. Med evig Kärlek 
Med evig kärlek har Du älskat mig 

Därför låter Du din nåd förbliva över 

mig 

Jag vill jubla, i glädje höja fröjderop 

/:över Honom som är huvudet  

bland folken:/ 

 

Halleluja lov och pris och ära 

Jag vill lyfta mina händer inför Dig 

Jag vill jubla i glädje höja fröjderop 

/:över Honom som är huvudet  

bland folken:/ 

 

 

71. Med mitt hjärta jag prisar Dig 

Med mitt hjärta Jag prisar Dig 

med min själ fylld av lovsång 

med din Ande som fyller mig 

vill jag upphöja Ditt namn 

/:vill jag upphöja Ditt namn:/ 

med hjärtat fyllt av kärlek 

vill jag upphöja Ditt namn 

 

(eng) With a clean heart I praise you 

with a pure heart I love you 

with the right spirit within me 

I will magnify your name 

/:I will magnify your name:/ 

with a heart thats full of love for you 

I will magnify your name 

 

 

72. Mer Kärlek 

/:Mer kärlek, mer kraft,  

mer av Dig i mitt liv.:/ 

Jag vill lova Dig av hela mitt hjärta. 

Jag vill lova Dig av hela min själ. 

Jag vill lova Dig av hela min kraft, 

för Du är min Gud. Du är min Gud. 

 

 

73. Mi pensamiento eres Tu Señor 
/:Mi pensamiento eres tù, Senor (3x 

Mi pensamiento eres tù:/ 

/:Porque tù me has dado la vida 

porque tù me has dado el existir 

porque tù me has dado carino 

me has dado amor:/ 

 

b: Mi esperanza eres tú… 

c: Mi alegría eres tú.. 

d: Mi consuelo eres tú.. 

e: Mi fortaleza eres tú... 

 

 

74. Min dikt gäller en Konung  

:/: Min dikt gäller en konung 

en konung gäller min dikt :/: 

 

Mitt hjärta flödar över av sköna ord  

jag säger Du är den skönaste  

bland mänskors barn den skönaste 

  

Och konungadöttrar har Du  

som tärnor i ditt hov  

En drottning står vid din sida i guld från 

Ofir 

 

 

75. Min Gud tillhör äran 
Min Gud tillhör äran (3x 

för allt som Han gjort. 

Med sitt blod har Han frälst mig. 

Med sin kraft har Han lyft mig. 

Min Gud tillhör äran  

för allt som Han gjort. 

 

76. Nada te turbe 
Nada te turbe, nada te espante 

Quien a Dios tiene, nada le falta 

Solo Dios basta. 

 

(sv) Känn ingen oro, känn ingen ängslan 

Den som har Gud kan ingenting sakna. 

Gud, din Gud bär allt. 

 

77. O det Dyra Jesu blod  

O det dyra Jesu blod  (3x 

som tvår mej vit som snö. 
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78. Puede la tristeza durar 
/:Puede la tristeza durar hasta la 

Nocheser:/ 

Pero l´alegria llega, llega en l´amanecer 

/:Quiero despertar cantando:/ 

Quiero despertar cantando  

y alabando a mi Senor 

 

79. 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 

Gud Du är alltid nära mig, ingen 

förändring sker hos dig 

Du är densamma igår och idag och i 

evighet 

Du är min framtids säkra grund, Du som 

står fast vid ditt förbund 

Min klippa är du alsmäktig Gud Jag ärar 

dig. 

 

80. På grund av Jesu blod  
På grund av Jesu blod  

har vi nu frimodighet 

till att gå ända in i det allra heligaste. 

Inför Din tron, o Far,  

här i Din heliga närhet. 

Inför Din tron, o Far.  

Vi är här för att tillbe Dig. 

 

81. Ruah 
Ruah, Ruah, Ruah 

Inte med makt eller styrka 

utan med Herrens Ande 

(eng) Ruah, Ruah, Ruah 

Not by might or power 

But by the Spirit of God 

(it) Ruah, ruah, ruah 

Non per potenza nè per forza 

ma per lo Spirito di Dio 

82. Kyrie Eleison 
Se omkring er, kan ni se,  

människor lider mer och mer. 

Våld och hårdhet sprider sig.  

O mitt folk, gråt med mig. 

Kyrie eleison, Christe eleison,  

Kyrie eleison. 

Vandra bland dem gå med mig,  

jag vill tjäna genom dig. 

Öppna famnen, lid med mig,  

jag vill nå dem genom dig. 

 

Förlåt oss Fader vår själviskhet. 

vi vill vara där Du är. 

Nåd, försoning till vår värld. 

Ge ditt liv i nöden här. 

 

 

83. Sjung halleluja till vår Gud  

Sjung halleluja till vår Gud (5x 

(eng) Sing halleluja to the Lord (5x 

(sp) Canta aleluya al Senor (5x 

 

 

84. Laudate Omnes Gentes 

 /: Sjung lovsång alla länder och prisa 

Herrens namn. :/ 

(lat) /:Laudate omnes gentes, laudate 

Dominum. :/ 

 

 

85. Stor och värdig all vår lovsång 

 Stor och värdig all vår lovsång  

är Du, Gud. 

Din boning mitt ibland oss tar Du nu; 

till glädje för Ditt folk. 

Stor och segrare i striden är Du, Gud. 

Ingen kan beskydda oss som Du. 

Vi böjer våra knän. 

Vår Gud vi vill lovsjunga högt Ditt namn. 

Vår Gud vi ser i tacksamhet 

på vad Du har gjort i våra liv. 

Och vi förtröstar på Din trofasthet, 

för bara du är evig Konung, 

överallt i himlen och på jorden. 
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86. Stråla i mig  
Stråla i mig, stråla i mig. 

Gud gör mitt liv till ljus i dig 

så var och en kan se 

En stråle av din kärleks ljus  

är allt vad jag vill bli 

Så led mig då, upptänd min själ 

och lys genom mig 

 

(eng) Shine through me,  

shine through me 

Lord make my life a stream of light  

for every one to see 

A flowing, reaching, loving light  

is all I want to be 

So take control, ignite my sole  

and shine through me 

 

The world is like a child that’s lost in 

Darkness alone who only needs a distant 

light to guide it safely home. So take 

control, ignite my soul and shine  

through me 

 

87. Tack för Golgata  

Tack för Golgata.  

Tack för den seger som Du vann. 

Tack för ditt dyra blod. 

Tack för att du återuppstod. 

 

 

88. Tänd Jesus tänd   
Tänd Jesus tänd  

i vårt mörkerditt ljus, din kärlek 

Brinn, Ande brinn i vår kamp din glöd 

Lys, Fader lys  

i vår glädje din glans, din ära 

Sänd ut ditt ord, Herre låt det ge ljus 

 

(eng) Shine Jesus shine,  

fill this land with the Fathers glory. 

Blaze, Spirit blaze, set our hearts on 

fire. 

Flow river flow, flood the nations  

with grace and mercy. 

Send forth your world,  

Lord and let there be light. 

 

(sp) Brilla Jesus, llenanos  

de la gloria de Dios. 

Ven Jesus ven, vence la oscuridad. 

Inundanos de tu gracia y misericordia 

Ven oh Señor que tu accion traiga luz. 

 

 

89. Ubi Caritas 
Ubi caritas et amor, Ubi caritas,  

Deus ibi est. 

 

Där barmhärtighet och kärlek bor  

där finns också Gud.  

 

 

90. Under sång och dans 
/:Under sång och dans skall man säga 

alla mina källor äro i Dig:/ 

 

 

 

91. Strömmen från Gud 

Upp bland bergen en ström jag ser,  

Liv och Näring åt allt den ger. 

Genom dalen utöver vårt land, 

strömmen flödar och nu är den här. 

 

Strömmen från Gud gör att vi vill dansa. 

Strömmen från gud väcker liv i allt. 

Strömmen från Gud  

får min mun att skratta. 

Vi fröjdas över att strömmen är här. 

Strömmen från gud är fylld av Liv. 

I dess vatten förnyas vi. 

Och när vi varit vid dess strand,  

vi kommer tillbaka så fort vi kan. 

Upp till bergen vandrar vi.  

I Din närhet vill vi förbli. 

Vi lever nu vid strömmens strand  

av allt som kommer ur Din hand. 
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92. Var stilla och vet  
Var stilla och vet att jag är Gud (3x) Jag 

Herren är som helar dig (3x) 

På dej min Gud förtröstar jag (3x) 

 

 

93. Vi vill ge Dig Ära 
/:vi vill ge Dig ära och tillbedjan 

Vi vill lyfta våra händer, 

Vi vill upphöja Ditt namn:/ 

/:För du är stor, Du gör stora under  

Stor, ingen annan är som Du 

Ingen annan är som Du:/ 

 

 

94. Vi vill hylla  
/: Vi vill hylla och tillbe Dig 

För att du är den Du är:/ 

Du är skönast av alla 

Du är strålande vit och ren 

Du är allt min Jesus 

Herre och Gud Du är. 

 

 

95. Vi är här för att prisa Ditt Namn 
/:Vi är här för att prisa Ditt namn:/ 

Låt Din Ande få leda vår lovsång 

Vi är här för att prisa Ditt namn 

 

/:Vi är här för att höra Din röst:/ 

Låt Din Ande få ge oss Ditt ord 

Vi är här för att höra Din röst 

  

/:Vi är här för att dela Ditt liv:/ 

Låt Din kropp fogas samman i kärlek 

Vi är här för att dela Ditt liv. 

96. Vilken mäktig Gud vi har 
Vilken mäktig Gud vi har (4x) 

Han har skapat dig och mej (4x) 

Han har makt och härlighet (4x) 

Låt oss lovsjunga vår Gud (4x) 

Han är värdig lov och pris (4x) 

 

 

96. Vilken mäktig Gud vi har 
Vilken mäktig Gud vi har (4x 

Han har skapat dig och mig (4x 

Han har makt och härlighet (4x 

Låt oss lovsjunga vår Gud (4x 

Han är värdig lov och pris (4x 

 

 

97. Vilken Vän jag fann 

Vilken vän jag fann närmre än en 

Broder. Du har rört vid mig likt ingen 

Här på jorden. 

Jesus Jesus  Jesus, vän för evigt. 

 

 

98. Villigt kommer Ditt folk 
Villigt kommer dit folk  

när Du samlar Din här 

Liksom daggen kommer ur 

morgonrodnaden 

Klädd i helig skrud, för att prisa Gud 

Villigt kommer ditt folk 

När Du samlar din här 

 

 

99. Värdigt, Värdigt är Guds Lamm 
Värdigt, Värdigt är Guds Lamm (3x) 

Frälsaren. Ära halleluja (3x)  

Till Guds Lamm 

 

100.  Ära, Ära, till Guds Lamm 

/: Ära, ära, ära till Guds Lamm :/ 

För han är underbar och värdig lov och 

Pris., Lammet på sin tron. Och fram till 

Honom vi kommer med vår sång till 

Lammet på sin tron. 

 

101. Thank You Jesus 
Tack, tack Jesus (3x) 

Jag vill bara tacka, jag vill bara tacka 

Dig. 

Thank you Jesus (3x) 

I just want to thank you, I just want to 

thank you now. 
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102.  Halleluja Ditt Lov vi sjunger 
/: Halleluja ditt lov vi sjunger 

Våra hjärtan fylls med glädje:/ (4ggr) 

 

Herren Kristus har sagt: Mig är given 

All makt, mig är given all makt, 

Evangelium åt alla 

Halleluja... 

 

Nu han sänder oss ut enligt Faderns  

Beslut, enligt Faderns beslut, 

Evangelium åt alla 

Halleluja... 

 

 

103. Med äkta glädje 

Med äkta glädje vi kommer till dig Gud, 

För att ge dig vår hyllningssång. 

Vi vill prisa dig, vi vill upphöja dig. Du 

Är vår kung. Halleluja. 

/: Oh halleluja (2x) 

Halleluja (2x) 

 

Det är fullbordat, han vunnit seger, 

Satan är besegrad,  

dödens makt nu Bruten är. 

Jesus är Herre, oh halleluja, konungars 

Konung i evighet han är. 

 

Jesus är Herre (6x) 

Över hela detta land. 

 

 

104. När jag skådar din ljuvlighet 
När jag skådar din ljuvlighet och 

förnimmer din hemlighet.  

När allt annat omkring blir som 

skuggor i ljuset från dig. 

När mitt hjärta får röra vid dig och min 

vilja omfamnas av din, när allt annat  

omkring blir som skuggor i ljuset från 

dig. 

/: Jag tillber dig, jag tillber dig. Jag 

lever mitt liv för att tillbe dig:/ 

 

105. All over the world, The spirit is moving 
Por todo el mundo  

el Espíritu de Dios Se mueve. 

Por todo el mundo como Joel profetizó 

Por todo el mundo  

hay una gran Revelación 

/: de la gloria del Señor como las aguas 

Cubren la mar:/ 

 

b: Muy dentro de mí.. 

c: Por toda la iglesia.. 

d: Aquí en esta casa.. 

 

(eng) All over the world,  

the Spirit is moving, 

All over the world,  

as the prophet said it Would be 

All over the world,  

there’s a mighty Revelation 

/:from the glory of the Lord as the  

waters covers the see:/ 

 

b: Deep down in my heart.. 

c: Right through the Church.. 

d: Here in this house.. 
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106. PRAYER OF ST. FRANCIS 

Make me a channel of your peace, 

Where there is hatred, let me bring 

your 

Love, where there is injury your 

pardon, 

Lord, and where there is doubt, true 

Faith in you. 

 

Make me a channel of your peace, 

Where there is despair in life,  

let me bring hope,  

where there is darkness only light,  

and where there is sadness ever joy. 

Oh, Master, grant that I may never seek 

So much to be consoled as to console, to  

be understood as to understand, to be 

loved as to love with all my soul. 

 

Make me a channel of your peace. 

It is in pardoning that we are pardoned.  

In giving ourselves that we receive, 

and in dying that we’re born to eternal 

life. 

 

Sp Hazme un instrumento de Tu Paz 

Donde haya odio lleve yo Tu Amor 

Donde haya injuria tu perdon Señor 

Donde haya duda fé en Ti 

 

Hazme un instrumento de Tu Paz 

Que lleve Tu esperanza por doquier 

Donde haya oscuridad lleve Tu Luz 

Donde haya pena Tu Gozo Señor 

 

/:Maestro ayúdame a nunca buscar 

Querer ser consolado, si no consolar 

Ser comprendido si no comprender  

Ser amado, sino yo amar 

 

Hazme un instrumento de Tu Paz, es 

perdonando que nos das perdón 

Es dando a todos que tú nos das y 

muriendo es que volvemos a nacer:/ 

 

107.  PSALM 19 

/: Låt vart ord från min mun, och var tanke  

som mitt hjärta bär behaga Dig Gud, 

behaga Dig Gud:/ 

Min förlossare och klippa, Du är orsak 

till min sång, att behaga dig  

är all min längtan Gud. 

Varje stund och varje timma vill jag 

tjäna Dig min Herre, att behaga Dig är 

All min längtan Gud, Dig min  Gud. 

 

 

108. Que grande es tu amor, Señor mi Dios 

Que grande es tu amor, Señor mi Dios 

Que grande es tu amor por mí 

Perdido andaba yo, mas tú me hallaste, 

Y ciego hasta que te vi. 

*Espíritu Santo ven a mí, y lléname de 

Jesús, enséñame a amar y a perdonar; 

Enséñame a interceder. 

*Jesús (7+7) 

*/: Abba Padre (3), Abba:/ 

*/: Aleluya (3), Jesús:/ 

 

109. Rena mig 
Rena mig med elden från din Ande, 

Rena mig och gör mig mer lik dig, 

Låt mig dö  

från allt som är mitt eget i mitt liv. 

Använd mig Gud som du vill. 

 

Ta mig Gud och sänd mig med din 

Ande, ta mig Gud och använd just mig, 

Låt mig dö  

från allt som  är mitt eget i mitt liv.  

Använd mig Gud som du vill. 

 

 

110. Renuevanos Señor con Tu Espiritu 

Renuévanos Señor, con tu Espíritu (3x) 

Renuévanos, renuévanos Señor 

/: y déjanos sentir el fuego de Tu 

Amor en nuestro corazón Señor:/ 

(Bautizanos…

Liberanos….Consuelanos…… 
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111. Our God is an awesome God. 

Our God is an awesome God 

He reigns from heaven above 

With Wisdom Power and Love 

Our God is an awesome God. 

 

112. ROPA TILL GUD  

(Shout to The Lord) 
Min Jesus, min Herre, 

Gud det finns ingen som du. 

Min lovsång jag ger, till dig mer och mer 

Förundrad av din kärleks djup 

Du tröstar, du skyddar, styrker den 

vacklandes steg. 

Forma min dag, mitt liv och mitt jag  

För alltid vill jag tillbe dig. 

Ropa till Gud, över hela vår jord  

Stiger en hyllning en hymn utan ord.  

Berg faller ner, havets vågor bryts  

när dom hör Herrens namn. 

Din kärlek och glädje nu fyller min själ, 

Min sång går till Honom  

som gjort allting väl.   

Inget kan mätas med löftet  jag har i Dig. 

 

(eng) My Jesus, my Saviour,  

Lord there is none like You.   

All of my days, I want to praise  

the wonders of your mighty love. 

My comfort, my shelter,  

Tower of refuge and strength.   

Let every breath, all that I am  

never cease to worship You. 

 

Shout to the Lord all the earth let us sing.  

Power and majesty praise to the King.  

Mountains bow down and the seas will roar 

at the sound of your Name.   

I sing for joy at the works of your hands.  

For ever I’ll love You. For  Ever I’ll stand.  

Nothing compares to the 

Promise I have in You.  

 

 

 

113.  Power of Your Love. 
Lord I come to you,  

let my heart be changed, renewed 

Flowing from the Grace that I found in 

you 

Lord I come to know  

the weaknesses I see in me 

Will be stripped away  

by the power of Your Love 

 

Hold me close, let Your Love surround 

me 

Bring me near draw me to Your side 

And as I wait I rise up like the Eagle 

And I will soar with You  

Your Spirit leads me on 

In the Power of  Your Love 

 

Lord unveil my eyes,   

let me see You face to face 

The knowledge of  Your Love  

as You live in me 

Lord renew my mind  

as your will unfold in my life 

In living every day  

by the Power of  Your Love 

 

Hold me close,  

let Your Love surround me 

Bring me near draw me to Your side 

And as I wait I rise up like the Eagle 

And I will soar with You  

Your Spirit leads me on,  

in the Power of Your Love 

 

114. SIYAHAMBA 

Siyahamb' ekukhanyen' kwenkhos', 

Siyahamb' ekukhanyen' kwenkhos', 

Siyahamb' ekukhanyen' kwenkhos', 

Siyahamb' ekukhanyen' kwen-, 

Khanyen' kwenkhos', 

Siyahamba, hamba, 

Siyahamba, hamba, 

Siyahamb' ekukhanyen' kwen-, 

Khanyen' kwenkhos'. 
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Siyahamba, hamba, 

Siyahamba, hamba, 

Siyahamb' ekukhanyen' kwenkhos'. 

(eng) We are marching in the light of God, 

We are marching in the light of God, 

We are marching in the light of God, 

We are marching in the light of God, 

We are marching,  

marching in the light of God 

We are marching in the light of God, 

We are marching,  

marching in the light of God 

We are marching in the light of God. 

We are moving in the power of God 

We are moving in the power of God 

We are moving in the power of God 

We are moving in the power of God 

We are moving,  

moving in the power of God 

We are moving in the power of God 

We are moving,  

moving in the power of God 

We are moving in the power of God 

 

 

115. /:Change my heart oh God 
Change my heart oh God 

Make it ever true 

Change my heart oh God 

May I be like you:/ 

 

You are the potter I am the clay 

Mould me and make me, this is what I pray 

 

Change my heart oh God 

Make it ever true 

Change my heart oh God 

May I be like you 

 

Jesus oh Jesus come and fill your lambs 

Jesus oh Jesus come and fill your lambs 

 

 

 

 

 

116. Here I am to worship.  
Du världens ljus som steg ner i vårt mörker 

Så att jag kunde se 

Skönhet som väckte mitt hjärtas beundran 

Hopp om ett liv nära Dig 

 

Jag kommer för att tillbe 

Böjer mig inför Dig 

Bekänner Dig som Herre i mitt liv 

Du är alltigenom härlig 

Alltigenom värdig 

Alltigenom underbar för mig 

Gud av all tid, genom allt är Du värdig 

Äran i himlen är Din 

Ödmjukt kom Du ner till jorden Du skapat 

Blev fattig för kärlekens skull 

Jag kommer aldrig att förstå 

Den smärta som Du genomled 

Ditt kors blev räddningen för mig 

Där Du bar alla mina synder i Dig 

 

(eng) Light of the world  

you stepped down into darkness 

Opened my eyes let me see 

Beauty that made this heart adore you 

Hope of a life spend with you 

 

Here I am to worship,  

here I am to bow down 

Here I am to say that you´re my God 

You´re All together lovely  

All together worthy 

All together wonderful to me 

 

King of all days oh so highly exalted  

Glorious in heaven above 

Humbly You came to the earth You created 

All for love´s sake became poor 

 

Here I am to worship,  

here I am to bow down 

Here I am to say that you´re my God 

You´re All together lovely 

All together worthy 

All together wonderful to me 
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I´ll never know how much it cost 

To see my sin upon that cross (2x) 

 

Call upon the name of the Lord and be 

saved (2x) 

 

I´ll never know how much it cost 

To see my sin upon that cross (4x) 

 

 

117.  Worthy is The Lamb. 
Verse)Thank you for the cross Lord 

Thank you for the price you paid 

Bearing all my sin and shame 

In love you came, and gave Amazing Grace 

Thank you for this love Lord 

Thank you for the nail pierced hands 

Washed me in your cleansing flow 

Now all I know your forgiveness and 

embrace 

 

Worthy is the Lamb, Seated on the Throne 

I crown You now with many crowns 

You reign victorious 

High and lifted up, Jesus Son of God 

The darling of heaven crucified 

Worthy is the Lamb, Worthy is the Lamb -  

 

Thank you for – (verse) .... 

Worthy is the Lamb, Seated on the Throne 

I crown You now with many crowns 

You reign victorious  

High and lifted up, Jesus Son of God 

The darling of heaven crucified 

Worthy is the Lamb, Worthy is the Lamb 

 

 

118. Så stor är vår Gud. 
Så stor är vår Gud, sjung med mig 

så stor är vår Gud  

och alla ska se hur stor Gud är 

Så stor är vår Gud, sjung med mig 

så stor är vår Gud  

och alla ska se hur stor Gud är 

 

Vår konungs majestät klädd i härlighet 

må jorden glädja sig, jorden glädja sig 

i ljus han sveper sig 

och mörkret gömmer sig 

och skälver för hans röst 

skälver för hans röst 

Så stor är vår Gud 

sjung med mig 

så stor är vår Gud 

och alla ska se hur stor Gud är 

I evighet han är 

och våra liv han bär 

i sin starka hand 

i sin starka hand 

Hans namn står över allt 

värdig allt vårt lov 

vi ropar ut 

vår Gud han är stor 

 

eng How great is our God, sing with me  

How great is our God, and all will see 

How great, how Great is our God 

How great is our God, sing with me  

How great is our God, and all will see 

How great, how Great is our God 

 

Name above all names,  

You are worthy of our praise 

My heart will sing how Great is our God 2x 

How great is our God, sing with me  

How great is our God, and all will see 

How great, how Great is our God 

 

Name above all names,  

You are worthy of our praise 

My heart will sing how Great is our God 2x 

 (Praising chant or song in the Spirit)  
How great is our God, sing with me  

How great is our God, and all will see 

How great, how Great is our God 
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119.  Hosianna  

/:Hosianna, hosianna,  

hosianna i höjden :/ 

Vi upphöjer ditt namn, vi lovsjunger Dig 

vi välsignar dig Du vår Gud,  

hosianna i höjden. 

 

//:Ära, ära, ära till vår Gud och kung :// 

Vi upphöjer ditt namn, vi lovsjunger Dig, 

vi välsignar dig Du vår Gud,  

hosianna i höjden. 

 

(eng) //:Hosanna, hosanna,  

hosanna in the highest :// 

Lord we lift up your name,  

with hearts full of praise. 

Be exalted oh Lord my God,  

hosanna in the highest. 

 

//:Glory, glory, glory to the King of kings :// 

Lord we lift up your name,  

with hearts full of praise. 

Be exalted oh Lord my God,  

hosanna in the highest . 

 

(sp) Hosanna, Hosanna,  

Hosanna en el cielo :/: 

Ref: Bendecid al Señor, proclamad su amor  

Aclamemos a nuestro Dios  

Hosanna en el cielo. 

 

Gloria, Gloria, Rey de reyes es Jesús:/:  (refr..) 

 

Cristo, Cristo, Rey de reyes eres Tú:/:  (refr..) 

 

 

120. Jésu uangoo 
Uangoo uangoo uangoo  

uangoo uangoo  uangoo Jésu uangoo (2x) 

 

Milélé milélé milélé milélé milélé milélé Jésu 

uangoo (2x) 

 

He is mine He is mine He is mine He is mine 

He is mine He is mine, Jesus is mine 

 

Now and forever, now and forever, now 

and forever, Jesus is mine (2x) 

 

Han är min…… Jesus är min……  

Nu och för alltid…………Jesus är min 

El es mio………. Jesus es mio…… . 

Ahora y por siempre…… Jesus es mio 

 

 

121.  Fader Dig vill vi söka 

Fader, Dig vill vi söka. 

Gud av ljus, visa din härlighet. 

Vi böjer oss, inför nådens tron. 

Vi böjer oss ned i ödmjukhet. 

 

Fader, Dig vill vi älska. 

Gud av ljus, gör våra hjärtan mjuka. 

Vi böjer oss, inför nådens tron. 

Vi böjer oss ned i ödmjukhet. 

 

 

122. //: Så hög som himmelen  

är över jorden 

så väldig är Guds nåd mot mig :// 

 

 

123. Que bueno es alabarte oh Señor 

/: Que bueno es alabarte, oh Señor y 

Cantar a tu nombre:/ 

 

: Anunciar por la mañana tu  

Misericordia y tu fidelidad cada noche:/ 
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124. Kom med på färden Maria (Santa 

Maria del camino) 

Kom med på färden, Maria kom  

led varje steg vi tar 

Led oss till Jesus, din käre Son,  

Sankta Maria kom 

 

På din vandring i livet ensam du aldrig är 

Guds mor Maria dig följer  

alltid hon är dig när 

 

Längst vägen människor vandrar  

ensamma var för sig 

Räck fram din hand som den förste  

ni går ju samma väg 

 

När Jesus hängde på korset  

då stod Maria där 

Hur kan en mor överge sin son  

hon lämnar aldrig dig 

 

Hell dig Maria benådad  

med dig är Herren Gud 

Se jag är Hans tjänarinna 

ske med mig som Du sagt 

 

Ofta i livets fester vinet för oss tar slut då 

som i Kana o be din Son 

att ge oss guddomligt liv 

(sp)/:Ven con nostrosos a caminar, Santa 

Maria ven:/ 

 

Mientras recorres la vida,  

tu nunca solo estas 

Contigo por el camino  

Santa Maria va. 

 

 Aunque te digan algunos  

que nada puede cambiar 

Lucha por un mundo nuevo,  

lucha por la verdad! 

Ven con nosotros…. 

 

Si por el mundo los hombres  

sin conocerse van, 

No niegues nunca tu mano  

al que contigo está. 

 

Aunque parezcan tus pasos  

inutil caminar 

Tu vas haciendo caminos ;  

otros lo seguirán. 
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