Jesu døds betydning i Lina Sandells tekster
- en motivanalyse der hennes tekster i sangboken Lova Herren er
kildegrunnlaget
(Lova Herren er sangboken til den svenske Evangelisk Luthersk Misjon – Bibeltrogna Vänner [ELM–
BV] fra 1988. Lova Herren, har 150 tekster og 26 oversettelser/bearbeidelser av LS. Den revideres nå
og vil inneholde ca. 130 Sandell-sanger - inkludert noen oversettelser/bearbeidelser (epost fra Johan
Åstrøm 03.03.2016).)

Uttrykk for, beskrivelser av, henspillinger på Jesu
død og dens betydning

Hovedtema i sangen

Korresponderende
bibelvers/-tekster

29: «lydig … intil korsets död» (v.1)

Guds farsomsorg

Fil 2:8

33: «löst mig med sitt blod», «öppnat himmelen"
(v.3), «evig nåd» (v.5)

Jesu navn

Ef 1:7; Kol 1:14; Rom
3:24–25; Hebr 9:12

51: «givit sitt liv», «förlossa», «offra» (v.1)

Hengivelsen til Jesus

Joh 10:14/18; Rom 3:24;
Ef 5:2

66: «gav ditt liv», «lät offra dig» (v.1), «Golgata»,
«marterfulla död» (v.2, «dödens alla kval», «öppnade
… vägen» (v.3)

Frelsen/håpet.

Joh 10:14/18; Ef 5:2; Hebr
7:27; 10:19-20

94: «de helga, dyra, djupa såren», «gav ditt liv» (v.2),
beskrivelser av langfredag, «Guds lamm, du dyra
rena» (v.3)

Ærens konge,
palmesøndag

Joh 20:20; Joh 1:29; Ef
5:2; Ex 12:5

130: «två mig ren i det blod som har runnit för mig»
(v.3)

Årsskiftet

Hebr 10:10; Åp 7:14; 1
Joh 1:7

131: «i Sonen gjort fri» (v.3)

Pilgrimsvandringen

Joh 8:36

133: «förlossning i hans blod», «reningsflod» (v.4)

Årsskiftet,
pilgrimsvandringen

Ef 1:7; Kol 1:14; Hebr
12:24; Sak 13:1

137: «det blödande Guds lamm», «dyra korsets
skygd» (v.4), «gått före genom dödens mörka dal»
(v.5)

Årsskifte,
pilgrimsvandring, håp

Hebr. 6:20; Ps 23:4;

139: «löste med din död den arma fången», «med ditt
blod betalte all hans skuld» (v.4); döden …
övervunnen av dig» (v.5)

Årsskiftet

Kol 1:13; 2:14; Hebr 2:1415; Rom 3:24–25; 1 Kor
15:55-57

162: «törnekrönte brudgom god», «ditt dyra, helga
blod», «pina», «offerskrud»», «slagen i vårt ställe»
(v.1), «Alla synder kastade Gud på dig, min Broder,
över dig framströmmade Herrens vredesfloder» (v.3),
«løsepenningen - glömmer ej min Fader» (v.4),
«inför Gud i Sonen öppen väg» (v.5). «bröllopsskrud
du förvärvat med ditt blod», «bo i såren», død for
«alla fåren» (v.5)

Langfredag,
rettferdiggjørelsen

Ex 12:5 og 13; Jes 53:4-6;
Matt 20:28; Gal 3:27; Matt
22:11-12; Joh 10:14

195: (Inspirert av en Grundtvigsalme) «där flöt det
blodet röda, Lammets blod som lät sig döda» (v.1),
«måst’ för världens synder blöda» (v.2)

Langfredag, narrativt
budskap.

1 Kor 15:3; Åp 1:5; 7:14;
1 Pet 2:24

198: Om døden: «Din udd var ju synden – och se, i
sin død har Kristus mig løst från dess skuld och dess
nöd» (v2)

Påskedag, Jesu og vår
legemlige oppstandelse

1 Kor 15:55-57; Kol 2:14

202 «genom korset härliggjord», «genomstungna
händer» (v.1) «bär de återlöstas namn» (liksom Aron
i tabernaklet), «dödens smärta» (v.2)

Kristi himmelfartsdag,
Jesus – vår forbeder i
himmelen,

Joh 12:27-28; 20:20; 17:1
og 2 Mos 28:29; Hebr 2:9;
7:25; 9:24

223: «dyra blod» (v.1)

Takk for frelse / ledelse

Ex 12:13; Åp 7:14

235: «min synd gjort helt til din» (v.2), «offrad»,
«skuldlost obesmittad Lamm» (v.5)

Nattverden

Ex 12; 2 Kor 5:21; Gal
3:13; Ex 12:5; Ef 5:2

253: «Bestänk oss med ditt dyra blod» (v.2)

De helliges samfunn

1 Pet 1:2; Lev 16:14-16
(bestenkning); Hebr 12:24

268: «mötes … vid korset» (v.2), «Förlåtelsen, blodet
och nåden» (v.3)

Troens kamp, kristen
enhet

Ef 1:7; 2:8; 2:16; Kol 1:14

284:3: «älskar … bitter død» (v.3), «i hans försoning,
frid och ro» (v.4).

Kallet til frelse

Joh 13:1; 2 Kor 5:18-19

285: «som gjordes till synd för oss alla» (v.7), «i
Sonen», «förlossning i blodet» (v.8)

Kallet til frelse

2 Kor 5:21; Åp 1:5; Ef 1:7;
Kol 1:14

287: «reningsmedlet är hans blod allena» (v.6), «frid
i Jesu dyra blod» (v.7)

Kallet til frelse

1 Joh 1:7; Ef 2:16-18;
Hebr 12:24; Sak 13:1

292: «bli salig i hans blod» (v.5)

Kallet til frelse.

Hebr 10:19-20; Ef 1:7

295: «funnit liv i Jesu dyra blod» (v.5)

Kallet til frelse

Joh 10:14 og 28

297: «Guds nåd i Kristus, se, den kan jo aldrig ligga
död dar inne» (v.4)

Å bli født på ny

Ef 2:8-10; 1 Pet 2:24

303: «hans försoningsdöd för dina och för världens
synder alla» (v.5)

Kallet til frelse

Joh 1:29; 2 Kor 5:18-19; 1
Joh 2:2

305: «dött så visst för dig» (v.2)

Kallet til frelse

2 Kor 5:14; 1 Kor 8:11

309: «högtidskläder, sko och ring … tillreds» (v.4)

Kallet til frelse

Luk 15:22

329: «återlöst», «purpursvätt den röda», «pina svår»
«för dig velat blöda» (v.4)

Kallet til frelse, vekt på
vekkelsen

Rom 3:24-25;
lidelseshistorien

337: «ditt renande, helande blod» (v.2)

Jesu frelsende omsorg

1 Joh 1:7; Hebr 12:24

343: «Se på hans sår och se mig an i hans
försoningsskrud» (v.1), «jag är svart i grund» (v.2)
Gud har «i Jesu «död och blod … full betalning fått»
(v.3), «fridsförbund» (v.4)

Rettferdiggjørelsen

Joh 20:20; 27; Matt 22:12;
Høys 1:5; Kol 2:14; Hebr
9:12; Ef 2:16

345: «Icke nog att Fadern är försonad, vreden stillad,
straffet etterskänkt; icke nog att syndaren blir skonad,
här är mer än någon mänska tänkt» (v.2)

Rettferdiggjørelsen

Jes 53; Rom 3:24-26; Rom
5:1; Gal 3:27

350: «Din synd är förlåten och skulden betäckt, och
Gud är försonad med dig; hans heliga vrede i blodet
är släckt, och nu, nu förbarmar han sig. Ty blodet, ja,
blodet, det gäller dock mer än alla de synder du
känner och ser under smärta.» (v.2), «ty den, vilken
umgås med lagbud och värk, är under förbannelsen,
ännu …» (v6); «»det eviga dyra förbund som Fadern
med Sonen har gjort» (v.7).

Innbydelsen til Guds
rike

Rom 5:18-20; 2 Mos
12:13; Hebr 1:3 ; 10:12;

366: «korsets fot, där träffar dig ej lagens hot» (v.3).
(v.2). «din försoningsskrud» (v.4), «gjord till synd
för mig» (v.5). (Fri gjengivelse av «Just som jeg er»)

Innbydelsen til Guds
rike

Gal 3:13; 27; 4:4-5; 2 Kor
5:21

372: «Se, jag har betalt din omätliga skuld», «jag har
förvärvat ocg återlöst dig» (v.3)

Innbydelsen til Guds
rike

Jes 52:5-6; Kol 2:14; Apg
20:28

374: «Har du ej bävat för Guds vrede som Sonen
strängt du drabba ser?» (v.3), «Han inför Fadern i det
höga uti ditt ställe alltid står» (v.4), «Här gäller blott,
om du är tvagen i Jesu Kristi dyra blod, om du har
givit Sonen äran och funnit liv uti hans död.» (v.7)

Innbydelsen til Guds
rike

Rom 8:34; Hebr 9:24;
7:25; Åp 7:14; 1 Joh 1:7;
Joh 5:23; 6:51

387: «Förlossningen är vunnen», «skiljemuren
värklig nederbruten», «fängelset är fångat»,
«ovänskapen redan dödat» (v1), «Gud med mig
försonad» (v.2), «gåvan redan given» (v.3)

Ny saliggjørelsens
orden

Ef 2:16; 2 Kor 5:18-19;
Rom 3:24-26; 6:23

394: «ditt blod har jag kostat» v.2), «göm du väl i
såren, o Jesu, min arma själ» (v5)

Troens trygge grunn.

1 Kor 6:20; Åp 1:5

396 «i dina djupa sår ingen fiende meg når», «Jesu
dyra blod ger mig kraft och mod» (v.3); «Satan …
själv du är och redan dömd» (v.4), «Lag, vad fordrar
du av mig? Jag är ej din gäldenär; sedan Jesus
fullgjort dig, tillfredsstället min Fader är» (v.5), «död
… din udd du mistat har» (v.7)

Troens trygge grunn.

Åp 12:11; Kol 2:15; Joh
12:31; 16:11; Rom 5:19; 1
Kor 15:54-57

397: «den enda fasta klippan brast för tyngden utav
världens synder alla … ej behöva rädas hur Satan
ryter än» (v.2)

Troens trygge grunn.

Joh 1:29; 1 Joh 2:2; Joh
19:30-31; Kol 2:15: Åp
12:9–10

402: «Min rettferdighet är Jesus, han blev gjord till
synd för mig» (v.1)

Rettferdiggjørelsen.

2 Kor 5:21 Rom 4:5; Fil
3:9

411: «Ty ännu i himlen han (du) märken bär efter
såren» (avslutter hvert vers, v.1–4)

Rettferdiggjørelsen.

Joh 20:19; Åp 1: 7

418: «köptes med hans blod» (v.2); «Guds dyra
lamm» (v.7)

Rettferdiggjørelsen.

1 Kor 6:20; Åp 14:3; Jes
53:7; 2 Mos 12:5

444: «han vunnit … evig förlossning» (v.5)

Trygghet, glede og håp.

Hebr 9:12

454: «daglig rening uti hans dyra blod» (v.1)

Helliggjørelsen.

Hebr 12:24; 1 Joh 1:7; Sak
13,1

Gal 3:10-13; Hebr 9:12;
26-27; Ef 2:16

471: «föråtelsen i Jesu blod» (v.2)

Tilgivelse gjentatt 9
ganger

Ef 1:7; 1 Joh 4:9-10

474: «Hans kors och dyra blod» (v.4)

Frelsesvisshet, håp

1 Kor 6:20; 8:11; Ef 2:14–
16

476: «Død med Kristus» (v.4)

Kristenlivets
dobbelthet,
helliggjørelsen

Rom 6:3; Kol 3:3-5

479: «förlikt genom medlarens död» (v.4),
«förlossning igenom hans blod» (v.5)

Salig, om ei alltid glad

2 Kor 5:18-19; Ef 2:16

493: «Ty synden, den tyngsta bördan, en gång han ju
lagt på sig» (v.1)

Bekymringene på
Jesus.

Joh 1:29; 1 Pet 2:24; Rom
8:31-34

494: «Frälsaren som gikk för dig i döden» (v.1),
tryckt av dina synders börda, gick för dig den tunga
korsets stig» (v.6)

Kamp og prøvelse

Via dolorosa, Jes 53:3-5

499: «En korsfäst konung anstår ett korsfäst folk»
(v.1), «Han hemlös var, han skulle lydnad lära» (v.2)

Jesus som forbilde, fra
kors til krone

Es 52:13-52:12; Joh 17:14
og 16; Hebr 5:7-8; 12:1-3;
13:13

500: «min vän så vit och röd» (v.4). «Göm mig djupt
i vita skruden som du vann med blod och sår» (v.6).

Jesu nærvær på vår
pilegrimsvandring

Høys 5:10; Gal 3:27; 2
Kor 5:21; Joh 20:20 og 28

509: «vila i din öppnade sida, viss att för mig du ock
uppfyllt Guds lag» (v.3)

Hjelp meg på veien.

Rom 5:19; Matt 5:17; Fil
3:9; Joh 20:20 og 28

513: «Min nåd är dig nog, så ropar den vän som för
syndare dog och köpte med blodet så dyrt sig en
brud, försonande världen fullkomligt med Gud den
dag då vid korset han skuldbrevet slog. Min nåd är
dig nog» (v.1)

2 Kor 12:9 og Rom 7.

2 Kor 12:9; Åp 14:3;
Høysangen, 2 Kor 5:1819; Kol 2:14

517: «en gång burit mitt ve» (v.3)

Trøst i mørket

Jes 53:4-5; Matt 8:17

518: «sitt fridsförbund» (v.5)

Guds tukt.

Jes 54:4:7- 8; 55:3; Ef 2:16

525: «döpt med smärtans dop» (.v7); «Samme Jesus
som på korset för vår skuld lät offra sig», «nu alltid
for Guds åsyn står» (v.8).

Samme Jesus som
evangelienes!

Luk 12:50; Joh 12:27; Ef
5:2; Hebr 9:24; 7:25

538 «hans kärlek som dog för oss» (v.3)

Tryggheten

1 Kor 15:3; 1 Joh 4:9–10

554: «i ditt dyra blod allenast kan det bliva rent och
gott, i den källan vill jag renas» (v.1), Jesus er i
himmelen sammen med «dem du vunnit med ditt
blod så dyrt» (v.7)

Trenger Jesus hver dag

Sak 13:1; Joh 15:2-3; Apg
20:28; 1 Kor 6:20

576: «ond i själva hjärtagrunden» (v.1), «du som
skulden övertäcker och blev gjord till synd för mig»
(v.2)

Helliggjørelse,
pilgrimsvandring

Ef 2:3; Rom 8:7; 2 Kor
5:21; Salme 32:1

577: «ständigt se på blodet som för mina synder
rann», « det blodet, vari liv och frid jag fann.» (v.3)

Etterfølgelse

2 Mos 2:13; Jes 53:7; 1
Joh 1:6; Ef 1:7; 2:16

586: «led döden» (v.4)

Etterfølgelse

Hebr 2:9

587: «vara funnen uti Kristus blott» (v.1)

Et åndsfylt liv

Fil 3:9

590: «dyre förlossare» (v.1)

Pilgrimsferden

Job 19:25; kol 2:13-14

595: «Håll mig alltid tätt vid korset där du vill all nåd
mig ge» (v.2)

Ydmykhet i
etterfølgelsen

Rom 3:24-26; 8:33-34

598: «broder vid hans sida som alltid manar gott för
mig» (v.2)

Rikdommen i Kristus

Hebr 9:24; 7:25

602: «köpt med blodet»; «gått för mig i döden och
lagt min synd på sig» (v.1). Han «med mykcet rop
och tårar och med sitt eget blod … åt mig vunnit en
ärekrona skön» (v.2)

Etterfølgelse,
helliggjørelse

Åp 1:5; 5:9; 14:3; 2 Kor
5:21; Jes 53; Hebr 5:7-8

612: «villigt han tagit sjukdom och nöd på sig» (v.3)

Jesu brud, hans
kjærlighet

Jes 53:4; Matt 8:17

613: «Du har min arma själ förlossat, jag kunde ej
förlossa den. Du, du har ormens huvud krossat och
öppnat för mig himmelen. Du, du har dödat
ovänskapen, du köpt åt Gud mig med ditt blod. Du
visste nog att välja vapen, du som så väl min sak
förstod.» (v4). «Du i din död och döden fällde» (v.7).

Rettferdiggjørelsen.

1 Mos 3:15; Hebr 10:1920; Apg 20:28; Ef 2:16;
Åp 5:9; Rom 6:23

614: blödande Guds Lamm, som gått för mig i döden
och hängt på korsets stam» (v.2), «som løste mig
med sitt blod» (v.4)

Det jeg jubler for

1 Kor 15:3; Hebr 2:9; Ef
1:7; Kol 1:13-14

615: «Lammets bröllopssal» (v.1), «Du som helvetet
och döden i din död dock nederslog» (v.4)

Bekymringsløshet

Åp 19:8-10; 21:2; Matt
22:1-14; Åp 5:12; Hebr
2:14-15

624: «Tvagen i det dyra blodet» (v.3), «All min skuld
och dom har Jesus tagit uppå sig.» (v4)

Glede over
rettferdiggjørelsen

Hebr 12:24; 1 Joh 1:7; Gal
3:13; 4:4-5

636: «Min synd är försonad, min skuld är borttagen»
(v.3)

Takk - har intet selv å
bidra med. Jesus min
hyrde.

Rom 3:24–25; 2 Kor 5:1819; Ef 2:16; Kol 2:14, 1
Joh 2:2

640: «Ja, till korsets bitra död, och uti sin död
förlossat mig från en evig nöd» (v.1), «Han tagit hela
skulden» (v.2)

Takk og lov for hans
nærvær

Hebr 9:12; Jes 53:5 og 12

647: «Jesus gjort mig fri från Satans band och lagens
dom och syndens slaveri ... av idel nåd löst min arma
själ» (v3), «offra sig» (v.4), om jeg skulle satse på
«eget värk … vore Kristus fåfängt död för mina
synder» (v.5)

Pilgrimsferden

Joh 12:31;Gal 3:13; Joh
8:34; Gal 2:16; Ef 2:8–9

649: «Lammet ibland dem bor» (v.2); «Detta sälla
hem Jesus vann åt mig, när han gick korsets tunga
stig» (v.4).

Pilgrimsvandringen

Åp 7:14-17; 21:23; Hebr
9:12

672: «Gick för mig i döden … dyra lamm» (v.2),
synden, «själv fördömd den är» (v.4)

Pilgrimsvandringen

Joh 1:29; Åp 1:5; Rom 8:3

679: «lammets segertecken» (v.3)

Bruden på vei hjem

Åp 5:9-14; 12:11

684: «Guds Lamm» (v.2), «Ack, för ett i blodet tvagit
hjärta vad är denna tidens korta smärta» (v.1)

Tålmodighet på
hjemveien. Jeg får alt
jeg trenger.

2 Kor 4:17-18; Rom 8:17;
Hebr 12:24; Åp 7:14

688: «smakat för oss ock den bittraste död» (v5).

I hast mot målet

Hebr 2:9

711: «Den vän som min synd och min dom tog på
sig» (v.4).

Han er med meg på
veien hjem

Joh 10:11; 15:13; Gal 3:13

738: «Han köpt mig fri från syndens skuld och makt
och dom att du i lydnad och rättfärdighet må tjäna
honom» (v.3)

Tjeneste i lydighet

Rom 8:1-4; 1 Pet 2:24; 2
Kor 5:21

739: «själv han gav sig helt för dig, när han fattig och
föraktad gick här nede korsets stig» (v.7)

Hengivelse

Jes 53:3; Joh 15:13;
lidelseshistorien

743: «Fastän Jesus köpt dem alla med sitt blod»
(v.1), «som för dem har offrat sig» (v.2)

Misjon

Apg 20:28; Åp 1:5; 5:9; 1
Kor 6:20

779: «Den enda frälsningsgrund, din ångest, död och
smärta, ditt fasta fridsförbund» (v.8)

Kveldsang

Lidelseshistorien; Jes 55:4;
Ef 2:16

781: «ditt fridsförbund» (v.1); «med ditt blod det
rena» (v.2)..

«Den stilla aftonstund»

2 Mos 12:5 og 13; Jes
55:3; Ef 2:16; Rom 5:1

786: «två mig i ditt blod» (v.2)

Kveldsbønn for barn.

1 Joh 1:7; Hebr 12:24;

800: «Amen, lammet och vår Gud» (Brorsonsalme)

Avslutning

Åp 1:5; 5: 9

