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Och så kom det sej att David fick sjunga för kungen, när kungen var orolig 

sjöng han tröstesånger, sånger om Gud.  

 

HERREN ÄR MIN HERDE 

 

Herren är min herde 

Mig skall inget fattas 

Han låter mig vila på gröna ängar 

Han för mig till vatten där jag finner ro 

 

Och kungen blev lugn. Har det hänt er någon gång? Att en sång lugnat?  

 

Förra söndagen predikade Waldemar om en av Davids fruar, Avigail. Idag ska vi 

kika mer på David, som söndagsträffen också håller på att lära känna. David 

växt e upp som en herdepojke i Betlehem, och blev sen kung över Israel. Vi kan 

läsa om David i 1 och 2 Samuelsboken, i 1 Konungaboken och i 1 

Krönikeboken, och vi kan läsa sånger han skrivit i Psaltaren.  

 

När David var herde hade han mycket tid att sjunga, när han satt och vilade och 

lät fåren beta, när han vandrade med fåren för att hitta fina betesmarker, när han 

blev rädd. Är det någon av er som sjunger när ni är rädda? Det har jag alltid 

gjort. I mörkret, när jag inte kan sova, när jag känner mej ensam.  

 

David sjöng sånger – och han skrev sånger. I Psaltaren finns det 150 psalmer, 

och man tror att David skrivit åtminstone hälften av dom. Han skrev sånger vid 

alla möjliga stunder i livet – när Saul planerade att döda honom, när han blev 

tillfångatagen, när han gömde sej i en grotta, när han flydde, när han segrade, 

när han varit otrogen, när han räddats från fiender. I livets alla stunder skriver 

David sånger. Det är synd att inte noterna till sångerna skrevs ner! 

 

DAVIDS SÅNGER 

Och sångerna är till Gud. (från the Message) 

 

Min Gud, rädda mig från mina fiender! 

Ps 59 

 

Gärna hyllar jag Gud, rädslan försvinner när jag tänker på Gud. 

Ps 56 

 

Jag ropar Gud, jag ropar högt:  



Du är min enda chans, mitt enda hopp om livet! 

Ps 142 

 

Skrubba mig ren från skuld, 

Gnugga bort mina synder i ditt tvätteri. 

Ps 51 

 

Gud – du är min Gud! 

Aldrig får jag nog av dig! 

Ps 63 

 

 

Man kan säga att Psaltaren är en handbok i lovsång. Lovsång handlar om att ge 

Gud plats i våra liv, precis så som våra liv är. När det går bra. När det går dåligt. 

När vi är glada. När vi är ledsna. Eller arga. När vi är rädda. När allt är lugnt och 

skönt. Gud – här är jag. Gud – du är stor. Gud – hjälp mej! Gud – förlåt mej! 

Gud – aldrig får jag nog av dej!  

 

JAG KOPPLAS IHOP MED GUD 

I lovsången kopplas lilla jag ihop med store Gud. 

 

David visste att han gång på gång behövde koppla ihop sej med Gud. Från han 

var liten hade han vallat fåren, och varit ensam ute på markerna. Han hade 

försvarat fåren mot vargar och björnar, han hade letat reda på gott bete åt dom. 

Han hade inte fixat det om han inte varit ihopkopplad med Gud. David stred mot 

Goliat, David blev jagad av Saul som ville döda honom. David blev kung. Han 

var ingen perfekt människa, han misslyckades och gjorde fel beslut, men gång 

på gång vände han sej tillbaka till Gud och sjöng – och kopplade ihop sej med 

honom.  

 

VÄNDA SEJ TILL GUD 

Att sjunga lovsång är att ge Gud äran, att gång på gång vända sej till honom – 

för att tacka, för att berätta, för att gråta, för att skrika. I lovsången talar vi om 

för Gud att vi älskar honom, i nöd och lust. När jag ger någon äran, har jag 

fokus på den personen. När vi ger Gud äran ger vi honom plats i våra liv. Gång 

på gång vände sej David till Gud. 

 

Vet ni att för varje jubelpsalm i Psaltaren finns det 2-3 sorgepsalmer. 

 

GUD VILL HÖRA OSS ALLA SJUNGA! 

Gud vill höra oss alla sjunga! För honom låter allas vår sång vacker!  

Vad vill du säga till Gud? Låt en tanke bli en bön bli en sång.  

Sjung den i ditt huvud eller sjung ut den för hela stan! 



Vissla, dansa, ta fram instrument. 

 

Har du någon favoritsång? 

Varför tycker du om den? 

När hörde du den första gången? 

Vad säger den dej som inte kan sägas på annat sätt? 

 

Men om jag inte kan sjunga?? Du kan ropa! Du kan viska! Du kan tänka! 

 

JAG TACKAR DIG GUD 

Jag tackar dig Gud av hela mitt hjärta, 

jag skriver en bok om dina under. 

Jag visslar och skrattar och hoppar av glädje, 

jag sjunger din sång, höge Gud. 

… 

Gud är en fristad för de illa tilltygade 

ett skyddat boende när nöden drabbar. 

Hos honom kan man slappna av, 

man behöver aldrig ångra att man knackade på.  

… 

Sjung om Gud, berätta om honom för alla du träffar! 

Ps 9 

 

David var en av trons hjältar. Nästa vecka kommer Waldemar att berätta om 

Rut. Läs gärna mer om de människor vi försöker gestalta i våra predikningar, 

och fundera på vad deras livsberättelser kan säga dej! 

 

Hur talar berättelsen om David in i ditt liv? Den enkle vallpojken som blev 

kung. Som inte var perfekt på något sätt, men som gång på gång vände sej till 

Gud. Som använde sin gåva – att sjunga och skriva sånger, både för att visa 

kärlek till andra, men också för att visa kärlek till och koppla ihop sej med Gud. 

Hue kan vi använda våra gåvor för att älska andra och för att koppla ihop oss 

med Gud? 

 

DAVID – ATT FUNDERA VIDARE 

Vilket är ditt sätt att koppla ihop dej med Gud? 

På vilket sätt kan Gud få plats i ditt liv i nöd och lust? 

Kan sången vara en hjälp för dej att koppla ihop dej med Gud? 

Vilka sånger betyder mycket för dej? 

 

Bönestationer 

- Ta en psalm 

- Skriv en sång – vad är det du vill säga till Gud? 



 

Men du, Gud, skyddar mig på alla sidor, 

du ger mina fötter fäste, du håller mitt huvud högt. 

Med all kraft ropar jag till Gud, 

Hans svar mullrar från det heliga berget. 

Ps 3 

 

 

 

Skydda mig, Gud, 

jag har sprungit för livet till dig. 

Jag säger till Gud: Bli mitt allt” 

Utan dig är inget något värt. 

Ps 16 

 

 

 

Gud pusslade ihop mitt liv 

när jag gav honom bitarna. 

När jag tog mig samman 

gav han mig en ny chans. 

Ps 18 

 

 

 

Gud lever! Välsignad vare min Klippa, 

Min Gud, den skyhöge, som är fri och befriar! 

Ps 18 

 

 

 

Gud uppenbarar en  

sanning som är hälsa, 

som helar våra liv. 

Gud sätter ut tydliga vägskyltar 

som leder alla rätt. 

Ps 19 

 



 

Här i den stora gudstjänstskaran 

har jag upptäckt lovsångslivet. 

Ps 22 

 

 

 

Våra barn och barnbarn ska också vara med, 

för alla för det vidare från en generation till nästa. 

Barn som inte ens är födda än 

ska få höra de goda nyheterna – att Gud gör som han säger! 

Ps 22 

 

 

 

Din skönhet och kärlek jagar mig varenda dag i livet. 

Jag är hemma igen hos Gud så länge jag lever. 

Ps 23 

 

 

 

Ta mig vid handen och led mig längs sanningens stig. 

Ps 25 

 
 

Se mig, och hjälp mig! 

Jag är ensam och i nöd. 

Ps 25 

 

 

Jag talar om för dig vad jag behöver, 

Ropar på hjälp och sträcker mig mot ditt heligaste rum. 

Ps 28 

 

 

Välsignad vare Gud – han hörde min bön. 

Nu dansar jag av lycka och tjoar och sjunger av tacksamhet. 

Ps 28



 

 


