Så hände sig en första gång
Så hände sig en första gång
att världen dallrar av en sång.
Det är Guds egen skaparröst
som formar tusen stjärnor,
ett obeskrivligt överflöd 
som fyller rymden med sin glöd.
Där strålar de till änglars tröst
som himmelska lanternor.
Da-ba-dam …
Keruber ser förundrat på,
fast Gud är inte nöjd ändå.
Men på en liten blå planet,
där skapar Gud i hemlighet
ett eget litet paradis
för liljor, barn och änder
med sjöar, skogar, branta berg,
ett underverk av form och färg,
med sommarbad och vinteris
och långa, mjuka stränder.
Da-ba-dam …
En skönhet större än vi drömt,
den världen ska vi vårda ömt.
Välsignad Gud den högste
som skapar och ger liv!

Men paradisets värld dog ut
Men paradisets värld dog ut
och fåglar föll och träd höggs ner.
Och oron tyngde mer och mer
när sorgen kom till jorden.
Och människan blev rädd för Gud
och glömde alla goda bud.
Det enda som fanns kvar till slut
var smulorna från borden.
Då flyr vi bort i ensamhet
och vågar aldrig tro igen
att Gud är jordens största vän,
vår Skapare som bär den.
Vi vandrar vilse som små lamm 
men herden manar mjukt: Kom fram.
Du har förrått vår jord, men vet:
Jag sviker aldrig världen.

 Jag förlåter tusenfalt
Nej, jag förlåter tusenfalt
och är beredd att göra allt,
och om du vågar gå till mig
så hjälper jag dig gärna.
Din herde offrar allt för dig,
han söker dig vart än du går,
och här är tecknet som du får:
en nytänd liten stjärna.

Himlen är här
Doften av rök från nattens eldar,
skimret från glödens mjuka färger,
nu är stunden då rymden skälver,
fylld av förundran.
Himlen är här! Himlen är här, 
ett öppet fönster,
livet som andas, änglar sjunger: Gloria!
Himlen är här! Himlen är här 
och världen jublar, sjunger.
Skynda att gå i herdarnas spår.
Gud kommer hit och tiden vänder.
Allt som vi hoppas, undrar, längtar,
jungfrun föder sitt barn i mörkret.
Jorden kan jubla!
Himlen är här! Himlen är här, 
ett öppet fönster,
livet som andas, änglar sjunger: Gloria!
Himlen är här! Himlen är här 
och världen jublar, sjunger.
Skynda att gå i herdarnas spår.
Människan gavs gudomlig gåva,
formades varsamt som en spegling.
Här i halmen blir bilden synlig:
så var jag menad.
Himlen är här! Himlen är här, 
ett öppet fönster,
livet som andas, änglar sjunger: Gloria!
Himlen är här! Himlen är här 
och världen jublar, sjunger.
Skynda att gå i herdarnas spår.

 O Jesus, du Marias son
|: O Jesus, du Marias son,
du bär Guds eviga gestalt. :|  
Men himlen avstår du ifrån
och kommer hit och ger oss allt.
O Jesus, du Marias son,
du bär Guds eviga gestalt. 
|: Du läker våra djupa sår,
du reser den som slagits ner. :| 
Och fälten mognar där du går,
de döva hör, de blinda ser. 
O Jesus, du Marias son,
du bär Guds eviga gestalt. 

|: Men ändå var det inte nog,
du offrade ditt eget blod. :| 
Och himlen brast den dag du dog,
men jublade när du uppstod! 
O Jesus, du Marias son,
du bär Guds eviga gestalt. 

Allt sedan dagen då Jesus kom
Allt sedan dagen då Jesus kom hit
är världen fylld av förväntan.
Tillvaron sjunger som aldrig förut
av bubblande glädje som aldrig tar slut
och längtan till det som ska hända.
Allt sedan dagen då Jesus kom hit 
är världen fylld av förhoppning.
Ingen är ensam när himlen är med.
Barnet som kom ger oss frihet och fred
och skapelsen står i sin knoppning.
|: Sjung, sjung, alla Guds barn,
annars ska stenarna ropa. 
Dansa och jubla, välsignade barn.
Sjung, Guds älskade barn! :| 
Allt sedan dagen då Jesus kom hit	
är världen fylld av förundran.
Våldet och ondskan har tappat sin makt.
Allting ska bli som profeterna sagt
och allt är förändrat i grunden.
|: Sjung, sjung, alla Guds barn,
annars ska stenarna ropa. 
Dansa och jubla, välsignade barn.
Sjung, Guds älskade barn! :| 
Ja, allt är förändrat i grunden
för nu är den himmelska stunden.

Aldrig ska hoppet försvinna
|: Aldrig ska hoppet försvinna
och aldrig vår längtan dö ut.
Hela vår värld ska få finna
sin frihet i Kristus till slut. :| 
Plågan den nu måste bära,
ska nå till en gräns inom kort.
Uppbrottets timme är nära,
då döden till sist tvingas bort.
|: Gud, vad vi längtar till fröjden
som jorden ska känna en gång
när dånet hörs stiga mot höjden
från skapelsens jublande sång! :| 
Ah, ah. Amen.

Vi föddes inte bara för att dö
Vi föddes inte bara för att dö.
Nej, se hur varje litet naket frö 
en dag ska gro och knoppas,
och allt vi tror och hoppas på
får näring ur en skaparhand.
Vi föddes inte bara för att dö.
Nej, se hur varje litet naket frö 
en dag ska gro och knoppas,
och allt vi tror och hoppas på
får näring ur en skaparhand
och blommar i Guds sommarland. 

Sjung, Guds älskade barn
|: Sjung, sjung, alla Guds barn,
annars ska stenarna ropa. 
Dansa och jubla, välsignade barn.
Sjung, Guds älskade barn! :| 


