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D                 A/C#      Bm7      /A               
  Vi tänder hoppets ljus,      mitt i mörkret 
G                     D/F#  Bm7           Em       Asus 
   Vi är här tillsammans ..för att fira advent           (eller:   ..för att fyllas av hopp) 
D                 A/C#      Bm7 
  Vi tänder hoppets ljus 
Bm/A               G                               Asus          G/D    D 
Hoppets låga, brinner starkt och klart trots a – llt     
                               
D                                A/C#      Bm7       /A               
  Du tände/tänder  hoppets ljus -      Jesus Kristus!   
G                     D/F#  Bm7           Em     Asus 
   Vi är här tillsammans i Din närvaros ljus             (eller: i Din närvaro nu  ) 
D                                A/C#      Bm7 
  Du tände/tänder  hoppets ljus 
        Bm/A               G                               Asus          G/D    D 
Och hoppets låga, brinner starkt och klart trots a - llt 
 
 

                Bm7                 Asus 
Ditt folk ber     som Du lärde oss 
          Bm7                    Asus 
Ja, vi ber        som Du lärde oss 
              G     D/F#           Em 
Låt Din vilja ske här på jorden 
     G/A                     D            Asus                                    Bm7        G 
//: Som den sker i Hi-mle - n     Som den sker i Hi-mle—n      :// 
D/F#               Em         D/F#        G               Asus                  G/D    D 
           Ja, vår Frälsare kommen är,   med himlens atmosfär 
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*Du tände hoppets ljus – syftar till när Jesus-ljuset kom till jorden, vid Jesu födelse. Han kom som det himmelska ljuset som 
lyser i mörkret – och det Ljuset lyser än idag, och ger oss evigt hopp, och hopp i våra livs omständigheter här på jorden. 
*Du tänder hoppets ljus – syftar till att Jesus än idag, i varje situation tänder ljuset här och nu i och runt oss var och en 
 
* Om man vill sjunga sången när det INTE är adventstid, då kan man istället för orden: ”Vi är här tillsammans för att fira 
advent”   då sjunga:    ”Vi är här tillsammans för att fyllas av hopp”.    Särskilt när det händer svåra saker är det viktigt att vi 
kommer tillsammans, och inte står ensamma. Vi behöver varandra, mötas och påminnas om det hopp och den glädje och 
den kraft vi har i Kristus Jesus, alla dagar, igenom hela livet.   Och ljusen vi tänder, blir en påminnelse om Guds godhets Ljus 
Jesus som lyser i våra hjärtan! 


