
Förord

En psalm till varje söndag, som antingen kan användas som församlingssång, eller 
sjungas av kör eller solist. Med texter som samtidigt är djupt förankrade i bibeln 
och uttryckta på ett modernt språk, där varje fras ändå har rätt betoningshierarki 
och är fri från dagsländeliknande uttryck som snart blir daterade. Musiken hålls 
så varierad som möjligt, och har hämtat mycket inspiration från olika stilar och 
tidsepoker. Så finns här en Taube-psalm, en Disney-psalm, en Cornelis-psalm, 
åtskilliga melodier i folkton, några som kunde varit skrivna under 1700-talet, och 
någon i klassisk tolvton, och mycket mer. Även texterna är av olika karaktär, någon 
gång är de skrivna rätt mycket med glimten i ögat. 

Skrivandet påbörjades inför Påskdagen 2015 och avslutades till Påsknatten ett år 
senare. Ett stort antal psalmer tog sin utgångspunkt i aktuell evangelietext (1 årg. 
fram till Domssöndagen, därefter 2 årg.) medan några hämtades från andra årgångar 
eller fick en mer tematisk karaktär. Att på detta sätt få närma sig Jesu vandring 
genom evangelierna och ge ord och ton åt de många mötena har varit en djup glädje. 
Vår önskan är att några av psalmerna ska få förmedla den tro, som håller både att 
leva och att dö på.

Falkenberg & Uppsala i februari 2018
Maria Löfberg & Bertil Murray

De 80 psalmerna finns samlade endast i föreliggande ackompanjemangsutgåva. 
Samtliga psalmer finns för församlingsbruk på www.psalmportalen.se. Det går att 
välja mellan att abonnera på samtliga psalmer i psalmportalen eller enbart dessa 
psalmer.



Innehåll
Förord  5
Nu kommer du längs vägen Första söndagen i Advent 8
Ett litet senapskorn Andra söndagen i Advent 10
Älskade Johannes Tredje söndagen i Advent 13
Älskade Jungfru Maria Fjärde söndagen i Advent 14
Jag ville stå där herdarna Julafton 16
Nu strålar natten av gudomligt ljus Julnatten 17
När väntans tid var över Juldagen 18
När Stefanos blir fängslad Annandag Jul 19
När vi inför din krubba står Söndagen efter Jul 20
Låt ingenting få störa dig Nyårsdagen 21
Gud, låt ditt hus till sist få bli Söndagen efter Nyår 22
Nu andas universum ut Trettondedag Jul 24
Johannes står i flodens bruna vatten Första söndagen efter Trettondedagen 26
Jag såg mig om Andra söndagen efter Trettondedagen 28
Jesu allra första tecken Andra söndagen efter Trettondedagen 30
Herre, jag är inte värd Tredje söndagen efter Trettondedagen 32
Det blåser så hårt Fjärde söndagen efter Trettondedagen 34
En dag, en underbar, med sol Femte söndagen efter Trettondedagen 36
Nu gör du något nytt Sjätte söndagen efter Trettondedagen 39
Jona, en av Guds profeter Septuagesima 40
Likt elden som brinner i natten Sexagesima 43
Gud skrev ett kärleksbrev Fastlagssöndagen 44
Fyrtio dagars vandring Askonsdagen 46
Jesus måste lida Första söndagen i Fastan 48
En synderska står där och gråter Andra söndagen i Fastan 49
Om jag bara kunde röra Tredje söndagen i Fastan 50
Med glädje och förundran Midfastosöndagen 52
Kan liv och död försonas Femte söndagen i Fastan 53
Du kommer som en fattig Palmsöndagen 54
O Jesus, när vi möts vid altarbordet Skärtorsdagen 56
Sju ord ifrån vår Frälsare Långfredagen 59
Du driver undan havet Påsknatten 60
Som en skälvning genom jorden Påskdagen 62
Två lärljungar vandrar Annandag Påsk 64
Så tunn är hinnan Andra söndagen i Påsktiden 67
Du leder mig till vatten Tredje söndagen i Påsktiden 68
En mor som ser sitt barn Fjärde söndagen i Påsktiden 70
Djupt i mörkret sker Guds under Femte söndagen i Påsktiden 71



Skogen, fältet och parken Bönsöndagen 72
Spela en trumpetfanfar Kristi himmelsfärds dag 73
Vi väntar på din Ande Söndagen före Pingst 74
Kom heliga Ande Pingstdagen 75
Min innersta längtan, min goda tid Annandag Pingst 77
O heliga Treenighet Heliga Trefaldighets dag 78
Döpta i flodens vatten Första söndagen efter Trefaldighet 80
När välkomstropen hördes Andra söndagen efter Trefaldighet 82
Vem är det som kommer där Tredje söndagen efter Trefaldighet 83
Lyft bjälken från mitt öga, Gud Fjärde söndagen efter Trefaldighet 85
Din kyrka står likt Petrus Apostladagen 86
När altarbordet blir till Kristi boning Sjätte söndagen efter Trefaldighet 88
Tillvarons djupaste hemliga salar Kristi förklarings dag 90
Rutten frukt på usla träd Åttonde söndagen efter Trefaldighet 91
Du såg oss med kärlek Nionde söndagen efter Trefaldighet 92
Människan, med Gud förenad Tionde söndagen efter Trefaldighet 94
En brottsling som vänder hem Elfte söndagen efter Trefaldighet 95
Jesus, du som lät den döva höra Tolfte söndagen efter Trefaldighet 97
Från ett annat land Trettonde söndagen efter Trefaldighet 98
Förbarma dig, Gud, över kyrkan Fjortonde söndagen efter Trefaldighet 100
När vi frågar oss vad vi ska äta Femtonde söndagen efter Trefaldighet 103
I en grav, ett hålrum i en klippa Sextonde söndagen efter Trefaldighet 104
Samla inte skatter Sjuttonde söndagen efter Trefaldighet 106
Han ville inte svika Sjuttonde söndagen efter Trefaldighet 107
Liksom guldet blev dolt Artonde söndagen efter Trefaldighet 108
Jesus satt vid offerkistan Nittonde söndagen efter Trefaldighet 110
Vem är din mor Tjugonde söndagen efter Trefaldighet 111
Vi skyddar oss bakom vår sköld Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet 112
En morgon har jag lämnat tiden Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet 114
Var snar till att förlåta Tjugotredje söndagen efter Trefaldighet 115
En dag ska jag möta mig själv Tjugofjärde söndagen efter Trefaldighet 116
I väntan på det liv jag fick Söndagen före Domssöndagen 117
Som blixten, när den flammar till Domssöndagen 118
Se hur Symeon och Hanna Kyndelsmässodagen 120
När Gabriel har farit Jungfru Marie bebådelsedag 122
När ängens blommor strålar Midsommardagen 123
Tovigt skägg och stripigt hår Den helige Johannes Döparens dag 124
Vi omges av gudomlig änglavakt Den helige Mikaels dag 126
Välsignad du vår Gud Tacksägelsedagen 128
De heliga i himlen Alla helgons dag 130
Alla de vi djupast älskar Alla själars dag 132
Högt lyfts bägaren i ljuset Nattvard 133
Bibeltexter i psalmerna  134



8

&

&
?

#

#

#

22

22

22
..
..

..Ó Œ œ œ
Nu1. 

2. 
3. 

Ó Œ œ œ
˙̇ œœ œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ
kom
kvis
värl

mer
tar,
den,

du
som
som

längs
vi

har

œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙

˙ œ œ œ
vä

sku
läng

gen,
rit,
tat,

nu
var
ska

˙ œ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ
bul
in

änt

tar
te
li

du
för
gen

på
att
få

œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙#
˙ ˙

˙ œ œ œ
por
sky
jub

ten,
la
la,

nu
men
för

˙ œ œ œ
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ

- - - -
- - - -
- - - - - -

&

&
?

#

#

#

œ œ œ œ œ
strå
som
e

lar
ett
na

di
he
sig

na
ligt
med

œ œ œ œ œ
˙ ˙˙ ˙

˙ œ œ œ
ö

tec
kö

gon,
ken,
ren,

nu
när
en˙ œ œ œ

˙ ˙
˙ ˙

œ œ œ œ
mö
vän
ljuv

ter
tan
lig

du
kän
gläd

din
des
je

œœ œœ œœ œ
œ œ œ œœ œ œ œ#

˙ Œ œ œ
brud.
lång.
sång.

Vi
Nu

Men

˙ Œ
œ œœ œ œ œ œ

˙ œ œ˙ œ œ

- - - -
- - - -

- - - - -

&

&
?

#

#

#

œ œ œ œ œ œ œ œ
ser
fylls
så

dig
vi

ska

med
av
all

för
en

ting

œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙

˙ œ œ œ
und
gläd
tyst

ran
je,
na,

och
som
för

˙ œ œ œ
˙ ˙˙ ˙

œ œ œ œ
glöm

ö
du

mer
ver
har

all
går
bör

vår
för
jatœ œ œ œ˙n ˙

˙ ˙˙ ˙

.œ Jœ œ œ œ œ
räds
stån
sjun

la
det,
ga,

och
och
en.œ jœ œ œ œ œ.œ Jœ œ œ œ œ

˙ ˙˙ ˙

- - - -
- - - - -

- - - -

Nu kommer du längs vägen
Första söndagen i AdventText: Bertil Murray Musik: Maria Löfberg
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