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Du går aldrig ensam! 
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Och jag är med er alla dagar 

till tidens slut!   (Matt. 28:20) 
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Kära vänner till go4peace, 

den 03 januari 2021 kom det ett sorgligt budskap från musikens värld: sångaren Gerry Marsden 
har gått bort. Marsden hade haft en stor hit på 60-talet med "You'll never walk alone". Idag sjunger 
många fans den här låten i fotbollsarenor överallt – även inte långt härifrån ”på Borussia” i Dortmund. 
Men hur blev det så? Den finaste berättelsen kommer från Liverpool: På 60-talet brukade man redan 
spela de senaste hitsen på engelska fotbollsarenor. Bland annat var det en nummer-1-hit med bandet 
Gerry and the Pacemakers från Liverpool. Det berättas att en gång så slutade högtalarsystemet att 
fungera och sedan fortsatte besökarna i arenan sjunga själva, a cappella: „You’ll never walk alone“.  

Den här låten – skriven av Richard Rodgers (musik) och Oscar Hammerstein (text), var 
ursprungligen finalen i Broadway-musikalen Carousel som hade premiär 1945. Den berättar historien 
om en karusellarbetare som begår ett rån utav ekonomiska svårigheter – han vill trygga sin hustrus 
och deras ofödda dotters framtid, men rånet går tragiskt fel och han dör. ”You'll never walk alone” 
sjungs två gånger i musikalen – en gång för att hjälpa kvinnan att komma över sin makes död, och en 
andra gång i finalen vid den då 15-åriga dotterns skolavsluting. Det handlar alltså i den här låten om 
att se mot framtiden med tillförsikt trots allt lidande i världen. 

You never walk alone! Det här löftet gav även Jesus till sina vänner. I den sista versen i Matteus-
evangeliet står det: ”Och jag är med er alla dagar till tidens slut!” Och Guds sätt att uppfylla detta 
oändligt kreativ! Jag ska berätta om en liten erfarenhet: Det var en grupp av 25 ukrainare som var 
väldigt engagerade. Då kände jag impulsen att bjuda dem alla på en stor glass. När jag tittade i min 
plånbok såg jag att pengarna skulle omöjligt räcka till alla. Men jag hade redan uttalat inbjudan. Jag 
kom att tänka på orden ”Ge och du skall få”. Jag kände tilliten inom mig att vi skulle hitta en väg på 
något sätt. Så gick vi iväg till glassbaren. På vägen dit träffade vi en man. Han såg den ukrainska gruppen 
som följde med mig och gav mig spontant 50 €. Vi skrattade tillsammans innan vi gick vidare. När vi 
kom fram till glassbaren var det en äldre kvinna där som såg mig. Hon tyckte mycket om vår 
internationell grupp och hade så roligt att hon kom fram till mig med sin rullator och gav mig 50 € även 
hon. Jag såg upp till himlen med ett leende. För nu skulle pengarna räcka till alla! Du går aldrig ensam! 
– You never walk alone! 
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