Musikgudstjänst

Men jag vill sjunga om din kärlek
Sankt Pauli kyrka söndag 2 maj -21

Hear my Prayer
Helig mark – Bengt Johansson
You are holy – Marc Imboden

Allegro ur Sonat i e-moll – Antonio Vivaldi

Men jag vill sjunga om din kärlek – Maria Gustin Bergström
1. Livet kan ge och ta, plötsligt stannar tiden.
Ingen kan ge mig svar, frågorna finns kvar.

Men jag vill sjunga om din kärlek, hur du är med mig ner i djupen, hur jag för evigt får
vara hos dig och vila i din stora nåd.
2. Framtidens ovisshet, livet håller andan. Men i allt, finns du där. Mina sorger bär.

Och jag vill sjunga om din kärlek...
3. Allt vi är med om här, kan vi ej förklara. Men en gång ska vi se: du var alltid med.

Och jag vill sjunga om din kärlek...
Du väcker min längtan – Maria Gustin Bergström
1. Ser hur morgonen slösat med glittrande dagg över yrvaken grönska igen och hur
solen förgyller med renaste guld varje blad, varje gren, varje strå.
2. Se hur knoppar som vilade sömnigt igår börjar sprängas av lust och av liv, och hur
andmamman vaktar på sina små, de som dyker i lek och i jakt. Anar skapelsens djupa
motiv.
För du väcker min längtan med skapelsens skönhet, en skönhet som uppfyller hela
min själ och du stämmer mitt inre till jublande lovsång, en lovsång till dig Gud som
gjort allting väl.
3. Följ med dansen som ordnats i himmelens sal mellan molnens och skyarnas prakt.
Varje fågel sig svingar med livets fröjd upp i frihetens vildaste jakt, skapar livsglädjens
djupaste makt. För du väcker…
Livet som spränger, pulserande tränger, tecknar en bild av vår Gud.

Två pianostycken av Halfdan Kjerulf: Vårsång Op 28:5 och Idyll Op 4:2
Din godhet – Johnson, Ingram m fl. Svensk övers: Bo Järpehag

Psalm 198
Andakt
Psalm 190

Din trofasthet – Josefina Gniste
All night, all day / Swing low, sweet chariot – Spiritual
………………………………………..
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