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VVäällkkoommmmeenn  hhiitt  
Text: Linda Söderholm Gustafsson  

Musik: Maria Sandell 
 

 
HHoossiiaannnnaa,,  hhoossiiaannnnaa  ,,  DDaavviiddss  ssoonn,,  DDuu  äärr  vväällkkoommmmeenn  hhiitt,,  vväällkkoommmmeenn  hhiitt  

HHoossiiaannnnaa,,  hhoossiiaannnnaa,,  DDaavviiddss  ssoonn,,  VVäällssiiggnnaadd  äärr  dduu  fföörr  eevviigg  ttiidd    

  

Solo/vers 1:  

• Vem är han, är han känd, vet du, är han någons vän? 
• Är han hjälte, är han stor, är han den som alla tror? 
• Rider på ett åsnesto, kan han vara kung måntro? 
• Varför ser han enkel ut, alla jublar, glädjetjut 

  

Solo/vers 2: 

• Jag vill hylla honom där, jag ser att han kungen är 
• Alla lägger kläder ner, för hans fötter nu det sker 
• Trots sin åsna, enkla skor, strålar han likt morgonsol 
• Han ser ut som du och jag, Hylla kungen, Hipp Hurra  

 

Vers 3 alla: 

Hylla honom, enkel man 

Kung och hjälte, ändå sann 

Hylla honom, vilken grej 

Han ser ut som dig och mig 

Hylla honom, enkel man 

Kung och hjälte, ändå sann 

Hylla honom, vilken grej 

Han ser ut som dig och mig 
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PPåå  eenn  ååssnnaa  
Text: Linda Söderholm Gustafsson  

Musik: Maria Sandell 
 

 
 
På en åsna red han in, till Jerusalem  

En enkel, ödmjuk kung till Jerusalem  

Till Jerusalem, Till Jerusalem  

Jesus red in i Jerusalem  

 

Allt i templet rev han ner i Jerusalem 

En ödmjuk kung blev arg i Jerusalem  

I Jerusalem, i Jerusalem  

Jesus blev arg i Jerusalem 
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Måltidssången  
Text: Linda Söderholm Gustafsson  

Musik: Maria Sandell 

 
DDeellaa  bbrröödd  oocchh  vviinn  ttiillllssaammmmaannss  

DDeellaa  kkäärrlleekk  ttiillll  vvaarraannnn  

LLäämmnnaa  aallllaa  ttuunnggaa  ttaannkkaarr  

DDeellaa  ffrriidd  ii  JJeessuu  nnaammnn    

 

Mitt ibland er, vid er sida 

Finns jag här som eran vän 

När ni delar denna måltid 

Minns mig om och om igen 

 

Mitt  ibland oss, vid vår sida 

Jesus är med, som vår vän 

När vi delar denna måltid 

Är han med, han lever än 

 

TTaacckk  fföörr  bbrröödd  oocchh  vviinn  ttiillllssaammmmaannss  

TTaacckk  fföörr  kkäärrlleekkeenn  dduu  ggeerr  

TTaacckk  fföörr  mmåållttiiddeenn  vvii  ddeellaarr  

AAvv  ddiinn  nnåådd  ffiinnnnss  aallllttiidd  mmeerr    
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Somna, slumra  
Text: Linda Söderholm Gustafsson  

Musik: Maria Sandell 

 
Somna, slumra, mörkret smyger på 

Det är lite svårt att vara vaken då 

Somna, slumra, allting känns så varmt 

Jag ska bara blunda lite grann 

 

Somna, slumra, lite trött 

Somna, slumra, sov så sött 
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MMiinnaa  bbäässttaa  vväännnneerr  
Text: Linda Söderholm Gustafsson  

Musik: Maria Sandell 
 

 
Ni är mina bästa vänner, ni har följt mig många dar 

Vi har fått så många minnen, minnen som vi jämt har kvar 

Ni är mina bästa vänner, alla på sitt eget sätt 

Vi har vandrat långa vägar, ni har följt vart än jag lett 

 

GGeennoomm  ssttoorrmm  oocchh  hhööggaa  vvååggoorr  

GGeennoomm  ssooll  oocchh  lluuggnnaa  hhaavv  

NNii  hhaarr  ssttäälllltt  ssåå  mmåånnggaa  ffrrååggoorr  

JJaagg  hhaarr  ggeetttt  ssåå  mmåånnggaa  ssvvaarr  

AAllllttiinngg  aannnnaatt  hhaarr  nnii  lläämmnnaatt  

AAllllttiinngg  ssoomm  nnii  iinnnnaann  vvaarr  

NNii  hhaarr  ggjjoorrtt  ssoomm  ddeett  vvaarr  äämmnnaatt  

NNii  hhaarr  llyyssssnnaatt  ppåå  mmiinn  ffaarr  

 

Ni är mina bästa vänner, men nu är den tiden slut 

Vi ska gå på skilda vägar, det är inte mitt beslut 

 

GGeennoomm  ssvvåårraa,,  ttuuffffaa  ssttuunnddeerr  

GGeennoomm  ggllääddjjee,,  lljjuuss  oocchh  ffrriidd  

SSkkaa  nnii  aallllaa  ggöörraa  uunnddeerr  

FFöörr  hhooss  eerr  sskkaa  jjaagg  fföörrbbllii  

NNii  äärr  mmiinnaa  bbäässttaa  vväännnneerr,,  oocchh  hhooss  eerr  sskkaa  jjaagg  fföörrbbllii  

  

GGeennoomm  öökkeenn  ggeennoomm  ttoorrkkaa  

GGeennoomm  eelldd  oocchh  ddööddeennss  ddaall  

ÅÅ  mmiinn  GGuudd,,  hhuurr  sskkaa  jjaagg  oorrkkaa  

LLåått  mmiigg  sslliippppaa  ddeessssaa  kkvvaall......  
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PPiillaattuuss  ssåånngg  
Text: Linda Söderholm Gustafsson  

Musik: Maria Sandell 

 
Hur vill ni vi ska döma denne man? 

• Korsfäst 
Är han en brottsling eller är han sann? 

• Korsfäst 
Har han gjort något fel, är han en tjuv? 

• Korsfäst 
Men vi har skonat värre, eller hur? 

• Korsfäst 
 

Vad är det som ni ser som något hot? 

• Korsfäst 
Jag tycker han ska friges, nån emot? 

• Korsfäst 
Han är ju ganska menlös, verkar snäll 

• Korsfäst  
Han tog en massa piskrapp utan gnäll 

 

• Korsfäst 
Men varför vill ni döda denna man? 

• Korsfäst 
Så säg nåt till försvar nu du som kan 

• Korsfäst 
Jag ger dig sista chansen, blir det pass? 

• Korsfäst 
Då skonar jag istället Barabass 
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TTäännkk  ppåå  mmiigg  
Text: Linda Söderholm Gustafsson  

Musik: Maria Sandell 

 
TTäännkk  ppåå  mmiigg,,  nnäärr  dduu  kkoommmmeerr  ttiillll  ddiinn  hhiimmmmeell..  

TTäännkk  ppåå  mmiigg,,  nnäärr  dduu  nnåårr  ddiinn  ppaappppaa  ffaammnn  

TTäännkk  ppåå  mmiigg,,  nnäärr  dduu  lläämmnnaarr  jjoorrddeennss  rriikkee  

TTäännkk  ppåå  mmiigg,,  nnäärr  ddiitttt  sskkeepppp  sseerr  hhiimmlleennss  hhaammnn  

  

Jag har gjort så många fel 

Jag vet att det är så 

Jag har ångrat mig ibland 

Men att göra rätt är svårt,  

Att göra rätt är så svårt 
 
DDuu  äärr  mmeedd,,  nnäärr  jjaagg  kkoommmmeerr  ttiillll  mmiinn  hhiimmmmeell  

DDuu  äärr  mmeedd,,  nnäärr  jjaagg  nnåårr  mmiinn  ppaappppaass  ffaammnn  

DDuu  äärr  mmeedd,,  nnäärr  jjaagg  lläämmnnaarr  jjoorrddeennss  rriikkee  

DDuu  äärr  mmeedd,,  nnäärr  mmiitttt  sskkeepppp  sseerr  hhiimmlleennss  hhaammnn  
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DDuu  ggjjoorrddee  ddeett  fföörr  oossss  
Text & Musik: Maria Sandell 

 
Du gjorde det för oss  
Din död på korset ger oss liv  
Du gjorde det för oss  
Genom såren som du fick kan vi få frid  

 

Du gjorde det för oss  
Du dog när allt var förberett  
Du gjorde det för oss  
Så mycket kärlek har världen aldrig sett  
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TToomm  äärr  ggrraavveenn  
Text & Musik: Maria Sandell 

 
Tom är graven 

Han är inte här 

Tom är graven 

Han är inte här 

 

 
Tom är graven, tom tom är graven 

Tom tom är graven 

 
 

Jesus Han lever 

Jesus han lever 

Jesus han lever 

Han har uppstått 
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UUppppssttåånnddeenn  
Text: Linda Söderholm Gustafsson  

Musik: Maria Sandell 

 
 
UUppppssttåånnddeenn  äärr  vvåårr  mmäässttaarree  oocchh  kkuunngg,,  ssjjuunngg  hhaalllleelluujjaa  ssjjuunngg  hhaalllleelluujjaa  

UUppppssttåånnddeenn  äärr  vvåårr  mmäässttaarree  oocchh  kkuunngg,,  ssjjuunngg  hhaalllleelluujjaa  

 
Han som är livet blev förrådd, av människor, av nån som oss 

Dömdes att dö på ett kors 

Dom tog honom till livet slut  

Där ingen hade vänt förut 

Han som gav sitt liv har gjort comeback 

 

Dom trodde att han nu försvann 

Men gissa om han kampen vann 

Han lever än, han är här 

Han som är kärlek gav sitt liv  

Till människor för evig tid 

Älskar oss trots allt vi gör och är 

 

Och söker du där döden är  

Så minns att han är inte där 

Han är hos dig han är här 

Han visade oss sina sår  

Han visar oss att allting går 

Jesus är vårt hopp han lever än 
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MMiinnaa  bbäässttaa  vväännnneerr  22  
Text: Linda Söderholm Gustafsson  

Musik: Maria Sandell 

 
GGeennoomm  ddöödd  oocchh  ggeennoomm  ppllååggaa    
GGeennoomm  mmöörrkkeerr  hhaarr  jjaagg  ggååtttt    
MMeenn  nnuu  bbrriinnnneerr  lliivveettss  llååggaa    
FFöörr  eerr  HHeerrrree  hhaarr  uuppppssttååtttt    

Ni är mina bästa vänner  
Ni ser att jag lever än  
Gå nu ut till alla mänskor  
Låt dem hitta kärleken  

GGeennoomm  ssvvåårraa,,  ttuuffffaa  ssttuunnddeerr    
GGeennoomm  ggllääddjjee,,  lljjuuss  oocchh  ffrriidd    
SSkkaa  nnii  aallllaa  ggöörraa  uunnddeerr    
OOcchh  hhooss  eerr  sskkaa  jjaagg  fföörrbbllii    

Ni ska gå på nya vägar  
Där ni inte gått förut  
Men jag är med er alla dagar  
Ända intill tidens slut  
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AAllllaa  ddaaggaarr  
Text: Linda Söderholm Gustafsson  

Musik: Maria Sandell 
 

 
AAllllaa  llaa  llaa  

AAllllaa  llaa  llaa    

AAllllaa  llaa  llaallllaa  ddaaggaarr  

LLoovvaarr  hhaann  vvaarraa  mmeedd  

AAllllaa  llaa  llaa    

AAllllaa  llaa  llaa    

AAllllaa  llaa  llaallllaa  ddaaggaarr  

ÄÄrr  hhaann  mmeedd  

 

Han har gett oss ett uppdrag 

Berätta om vem han är 

Göra det som han gjorde 

Och sprida glädje så här 

 

Han har gett oss en uppgift 

Berätta allt som han sa 

Så att alla får veta 

Han är med oss var dag 

 

Alla dagar, intill tiden slut 

Alla dagar, var sekund, minut 

Alla dagar, intill tiden slut 

Alla dagar, ropa ut  

Alla dagar, intill tiden slut 

Alla dagar, var sekund, minut 

Alla dagar, intill tiden slut 

Alla dagar, sjung med oss, ropa ut! 
 


