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Goda Nyheter 
Text: Linda Söderholm Gustafsson  

Musik: Maria Sandell 

 
GGooddaa  nnyyhheetteerr,,  kkoomm  oocchh  llyyssssnnaa  

GGooddaa  nnyyhheetteerr,,  kkoomm  oocchh  llyyssssnnaa  

GGooddaa  nnyyhheetteerr,,  kkoomm  oocchh  llyyssssnnaa  

VVii  vviillll  vviissaa  ddiigg  aatttt  ddeett  ffiinnnnss  fflleerr    

GGooddaa  nnyyhheetteerr,,  kkoomm  oocchh  llyyssssnnaa  

VVii  vviillll  ggee  ddiigg  ggooddaa  nnyyhheetteerr  

 

Ibland så känns det som att allting är på tok 

För illa här i världen, det är inte klokt. 

Vi hör så mycket hårt 

Om folk som har det svårt 

Hur kan det bli så galet på vårt runda klot 

 

Det är så lätt att fastna i att allt är tufft 

Att allting är så jobbigt, man får inte luft 

Men kanske har du missat? 

Vad julens budskap visar 

Att livet har en mening, det är ingen bluff 

 

Ibland så kan man undra om det finns nåt gott 

Det enda som man hör om är om krig och brott 

Vi struntar i varandra 

Och hjälper inga andra 

Varför är vi inte rädda om den jord vi fått? 
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JJuuaa  MMooyyoonnii  
Text: Linda Söderholm Gustafsson  

Musik: Maria Sandell 
 

 
JJuuaa  MMooyyoonnii,,  JJuuaa  MMooyyoonnii,,  JJuuaa  MMooyyoonnii    

SSooll  ii  hhjjäärrttaatt  

JJuuaa  MMooyyoonnii,,  JJuuaa  MMooyyoonnii,,  JJuuaa  MMooyyoonnii    

SSooll  ii  hhjjäärrttaatt    

 

Lite regn en stund, en sommardag 

Tänk så härligt det kan va 

En solig höst med röda blad 

Är vad alla helst vill ha 

Men utav alla, väder vi får  

är sol i hjärtat det som består 

 

Frost och glittrig is en vinterdag 

Tänk så vackert det kan va 

En snövit jul, nån minusgrad 

Gör varenda mänska glad 

Men utav alla, väder vi får 

är sol i hjärtat det som består 
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Gud vill bo i dig 
Text: Linda Söderholm Gustafsson & Maria Sandell  

Musik: Maria Sandell 

 
Gud vill bo i dig, likt Maria 

Han vill vara med dig i varje andetag du tar 

När du skrattar när du gråter är han nära dig 

När du lyssnar och förlåter vill han bära dig 

Han vill va nära 

Han vill va nära 

Gud vill bo i dig, likt Maria 

 

Gud vill bo i dig, likt Maria 

Han vill gå bredvid dig, i varje steg som du ska ta 

När du springer när du dansar är han nära dig 

Om du faller om du chansar vill han bära dig 

Han vill va nära 

Han vill va nära 

Gud vill bo i dig, likt Maria 

 

Öppna din dörr, öppna din dörr, öppna din dörr 

Han vill va med dig 

Öppna din dörr, Han vill va med dig  
 

Gud vill bo i dig, likt Maria 

Han vill vara med dig, och han vill bära dig var dag 

Han som älskar och förstår dig vill va nära dig 

Han som lyssnar och förlåter vill va nära dig 

Han vill va nära 

Han vill va nära 

Gud vill bo i dig, likt Maria 

 



Från ”Goda nyheter” – Köräventyret 

Illustration: Linda Söderholm Gustafsson 

 
 

MMaarriiaass  ffäässttmmaann  
Text: Linda Söderholm Gustafsson  

Musik: Maria Sandell 
 

 
 
 
Josef är Marias fästman 

Josef är Marias minsann 

Josef kommer göra allt han  

och följa med henne till ett helt nytt land 

 

Josef har ett viktigt uppdrag 

Josef ska ta hand om Guds barn 

Josef ingen finns av hans slag 

som vågar tro att Guds ord är sant var dag 

 

Josef tänk att ha en sån tro 

Josef känner ingen oro 

Josef litar på sin fars ord 

Trots allt som hänt, med Maria vill han bo 
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ÄÄnnggllaarrnnaa  ddaannssaarr  
Text: Linda Söderholm Gustafsson, Maria Sandell  

Musik: Maria Sandell 
  
 

Änglarna dansar, dansar omkring, 

Dansar med varandra i en ring 

Sjunger ära vare Gud i höjden 

Fred på jorden, fred på jorden 

Sjunger ära vare Gud i höjden 

Fred på jorden 

 

Änglarna svävar, svävar så fint 

Svävar med varandra hit och dit 

Sjunger ära vare Gud i höjden 

Fred på jorden, fred på jorden 

Sjunger ära vare Gud i höjden 

Fred på jorden 

 

Änglarna jublar, jublar och ler 

Jublar med varandra mer och mer 

Sjunger ära vare Gud i höjden 

Fred på jorden, fred på jorden 

Sjunger ära vara Gud i höjden 

Fred på jorden 
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OOvväännttaatt  vväännttaatt  
Text: Linda Söderholm Gustafsson  

Musik: Maria Sandell 
 

 
 

Säg oss vad det innebär, varför nu varför här 

I ett stall, långt från hem, ligger frälsaren 

Säg oss hur, hur det blev, ett litet barn vi ser 

Med sin mor, och sin far, Herre ge oss svar 
 

EEtttt  oovväännttaatt  vväännttaatt  bbaarrnn,,  eenn  oovväännttaadd  vväännttaadd  ddaagg  

EEnn  oovväännttaadd  ppllaattss,,  eetttt  ssttaallll  bblleevv  ppaallaattss  

EEnn  oovväännttaadd  mmoorr,,  HHeerrrreenn  GGuudd  äärr  ssttoorr  
 

Säg oss hur detta ska ske, varför vi kom hit vi tre 

Till ett stall, långt ifrån, till en bädd av strån 

Säg oss hur en sådan ung, ska bli Herre, ska bli kung 

Ett litet barn, hos sin mor, Herren Gud är stor 
 

EEtttt  oovväännttaatt  vväännttaatt  bbaarrnn,,  eenn  oovväännttaadd  vväännttaadd  ddaagg  

EEnn  oovväännttaadd  ppllaattss,,  eetttt  ssttaallll  bblleevv  ppaallaattss  

EEtttt  oovväännttaatt  bbuudd,,  HHeerrrreenn  äärr  vvåårr  GGuudd  

  

Stjärnan visade oss hit, till en annorlunda svit 

Men vi vet att det är, kungen vi ser här 

Nu lyser stjärnan över oss, och himlens änglar tänder bloss 

Ett väntat barn, en väntad kung, Halleluja sjung 

 

EEtttt  oovväännttaatt  vväännttaatt  bbaarrnn,,  eenn  oovväännttaadd  vväännttaadd  ddaagg  

EEnn  oovväännttaadd  ppllaattss,,  eetttt  ssttaallll  bblleevv  ppaallaattss  

EEtttt  uunnddeerrbbaarrtt  bbuudd,,  JJeessuuss  KKrriisstt  äärr  GGuudd    
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SSpprriidd  lljjuuss  
Text: Linda Söderholm Gustafsson  

Musik: Maria Sandell 
  
SSpprriidd  lljjuuss,,  sspprriidd  lljjuuss  

JJeessuuss  äärr  vväärrllddeennss  lljjuuss,,    

SSpprriidd  lljjuuss,,  sspprriidd  lljjuuss    

 

Han är lyktan på din gata, han är krysset på din karta 

Han är pelaren som bär 

Han är den som inte dömmer, han är människa och Gud 

Du får vara som du är 

Allt du ser, allt som livet ger, vill han du ska ge vidare 

 

Han är tiggaren på bänken, han är slantarna du skänker 

Han är den som alltid finns 

Han är den som ger dig klokhet, han är den som får dig se 

Han är skärpan i din lins 

Allt du hör, allt som herren gör, vill han du ska ge vidare 

 

Han är sanningen och livet, han tar ingenting för givet 

Han är den som älskat först 

Han är kramen med din nästa, han är leendet du ger 

Han är den som ger dig tröst 

Du är del, i hans skapelse, kom och sprid hans ljus vidare 
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Hurra! 
Text: Linda Söderholm Gustafsson  

Musik: Maria Sandell 

 
 
VVii  vviillll  ggee  ddiigg  ggooddaa  nnyyhheetteerr  iiddaagg  

VVii  vviillll  ggee  ddiigg  ggooddaa  nnyyhheetteerr  HHuurrrraa  

 

Inget annat bräcker det som du just hört 

Att någon finns som hjälper, det är inte längre kört 

Om du säger ja, får du det idag 

Kärlek från Jesus som älskat dig först 

 

Det hände där i stallet det är faktiskt så 

Att Jesus kom till världen, på en bädd av hö och strå 

Från ett annat land, jagad för sitt namn 

Det var för din skull, du måste förstå 

 

Vi vill ge dig goda nyheter idag 

Vi vill ge dig goda nyheter Hurra 

Vi vill ge dig goda nyheter idag 

Vi vill ge dig goda nyheter Hurra 

 

Goda nyheter- Hurra! 

Goda nyheter- Hurra! 

Goda nyheter- Hurra! 

Hurra,Hurra, HURRA! 
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MMeerraa  kkäärrlleekk  
Text: LidePoP & Maria Sandell  

Musik: Maria Sandell 
  
En natt full av kärlek 

Då jord och himmel möts 

Stjärnan lyser stark och klar 

Över stallet i Betlehem 

Här möts Jesus och Maria 

Josef och fem får 

Änglarna de sjunger att född är Frälsaren 

 

KKäärrlleekk,,  kkaann  vvii  aallddrriigg  ffåå  fföörr  mmyycckkeett  aavv  

KKäärrlleekk,,  kkaann  vvii  aallddrriigg  ffåå  fföörr  mmyycckkeett  aavv  

BBaarraa  fföörr  lliittee,,  ssåå  ggee,,  mmeerraa  kkäärrlleekk  

 

En natt full av kärlek 

Då jord och himmel möts 

Stjärnan lyser stark och klar 

Över stallet i Betlehem 

Här möts åsnor och kameler 

Herdar, vise män 

Änglarna de sjunger att född är Frälsaren 

 

Ge mera kärlek, måndag, tisdag, onsdag, torsdag 

fredag, lördag, söndag 
 
 


