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Gudstjänst på julaftonen
������������������������� ���!"����� #�������$��#������������� �����%�����&�������'
����������� �����#��% ��#��������(�)������������$

I Inledning

1. Ingångspsalm
*���#���&���� ��������)�!����� !���#+�&% �"������� ����� �#�����#���&$
���� �#���&���&���#���(��&� �'��,(-���� �����! �,������+�)� )����% ��#������
��" $

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
LLLLL I Faderns och � Sonens och den heliga Andens namn.
FFFFF Amen.
LLLLL Herren vare med er.
FFFFF Herren välsigne dig.

3. Inledningsord
����������� ����&�����##����������� ���$����! ������ � ���������,(�����������'
�����!�,������&� �&�� $
�#������������ �����%�����)�.� ����������� ����%)� �������/���.�&��������$
Kära kristna.
– – –
Gud är trofast. Hans löften till profeterna har uppfyllts. Ängelns budskap
har fullbordats. I dag förkunnas en stor glädje för hela folket. Gud har kom-
mit till oss för att rädda sitt folk från synden. Låt oss med ödmjuka hjärtan
gå fram inför honom [och bekänna våra synder, så sägande]:

4. Beredelse
�/���.�&����������,(��)�%��������&���!��,� ������� �! ���&���0#�#����123$

Syndabekännelse
�/���.�&��������� &��� ������ ��#����#�$����� � ���������� &���#���&��.%��$
�/���.�&���������&���������������&)���� �����#����������� ����������% ��#�����'
�,&��#������ ����� �����#��/�����$�����&����%������)�����/���.%����#����� ����&��
�!!#���������#���� ���4�5% ��,&�"�)" ���/����.%�� ��#��% �"�����$
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��#��/���.�&��������&���#����,&�"�����������.��!���#$
7��� ����)���/���.�&������� ��$�289$
Gud, vår Far.
I julens barn, Jesus Kristus,
kommer din förbarmande kärlek till oss.
Därför ber vi:
förlåt oss våra synder,
befria oss från ondskans välde
och hjälp oss att fira vår fest
med fria och glada hjärtan.

Avlösning
7��� ����)���)�%������ ��$�2:;$
Gud, allsmäktig och nådig,
har av sin outgrundliga kärlek
förbarmat sig över oss.
För sin Sons, Jesu Kristi, skull
ger han oss syndernas förlåtelse, liv och salighet.
”Så älskade Gud världen
att han gav den sin ende Son,
för att de som tror på honom inte skall gå under
utan ha evigt liv.”

FFFFF Amen.

5. Psaltarpsalm
*�$�;<4<=1>$�*���#���&������������� ��������$�*���#���� ��$�??1$
�����������% �!����� !���#�&���#���(��!���#+��"������� ����� �#�����'
#���&$

6. Dagens bön
	��� ��!!#�������������.%��&���#�����&���������������/�������% �!� �������.%�$
�!!#�������+�.%�����,(��% ��#���������#���&������������� ��������$�
�,��������'
�� #����$�??8$
LLLLL Låt oss be.
=�.%�
FFFFF Amen.
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II Ordet

7. Första läsningen
��@����� �����#��� �.�.���������$
�% ��#������������ ����� ���@����������$
��@�������� ���������)�����&����������$
=��������
[SSSSS Så lyder Herrens ord.
FFFFF Gud, vi tackar dig.]

8. Svar
*����� !���#+�!���#+��"��+����� �#�����#���&����� ��������#���������$

9. Andra läsningen
��@����� �����#��� �.�.���������$
�% ��#������������ ����� ���@����������$
��@�������� ���������)�����&����������$

=��������
[SSSSS  Så lyder Herrens ord.
FFFFF        Gud, vi tackar dig.]

10–12. Evangelium om Jesu födelse
A�#����1>=12�&������% �������������� ����)�7����� �B$
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10. Dagens psalm
�#�������� ������������0#�#����:3������#������������������!���#�)���#�#����8$

*11. Evangelium
	)�������������������������$�@$�#���� ���4�6"�������/��������������(����������)��������$
�% ���,(����� ��)�����������������&���#����������(��������$
	)������������� ����� ��)�����&����������$�	)������������������)�������#���� ���4
�"��/�� �����(�������)��������$��)� ���&������������� ��������$

=��)�������#4�6�&$�241=1?
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[FFFFF       Tack, Herre, för ditt glada budskap eller: Kristus, vi lovar dig  eller:
  Tack, Herre, för ditt glada budskap. Halleluja eller: Kristus, vi lovar
  dig. Halleluja.]

12. Predikan
�#��/���.�&���������,(��)�%������0#�#����?3��%��� ����� �! ���&���������� ��'
.�&������������� ��)�%�������$��% ���/���.�&���������&���#���(�����!���#����� 
������#���&���#����� �������/���.�&��������$
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Väntan på Jesu födelse
=��)�������#4�6�&$�241=C
=�#��������������%)� ���@���
=��)� �0�$�@$�!�.�;>41����� �������#���&3

Inför krubban
���)�������#4�6�&$�24<=9
=�#��������������%)� ���@���
=��)� �0�$�@$�!�.�;>42=;����� �2<42=;����� �������#���&3

En Frälsare har fötts åt er
=��)�������#4�6�&$�248=12
=�#��������������%)� ���@���
=��)� �0�$�@$�!�.�2241=C3

Ära i höjden åt Gud
=��)�������#4�6�&$�241;=1?
=�#��������������%)� ���@���
=��)� �0�$�@$�!�.�2241C3

*13. Credo (Trosbekännelse)
� ��.�&�����������������#����#�$
��#����� ����)�&���#�������������� ��.�&�������!���#�0!�.�1?<3$�����������������'
��#����!���#�����#�#����1?$
D� ��� #� ��)������!�������&��� ��.�&����������$�;>2$

Den apostoliska trosbekännelsen
FFFFF Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,

himlens och jordens skapare,

och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
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som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,

och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

14. Psalm
�����&����&�������#�������� �������!���#����� �����������)�������������$�����#"'
������#�����% ��!���#��$������&����&���)��������+�����$�;?<$
*���#���&���� ��������)�������#���&$

III Bönen

15. Julbön
�)���.%�� ��% ������������� ��)�������.�&���&�����)�����$
B%����&�����##����������� ���$
LLLLL Låt oss be.

Käre himmelske Far.
Dig vare evigt tack och lov för din stora kärlek
när du lät din ende Son födas som vår bror.
Du lät det eviga Livet stiga ner mitt ibland oss,
så att också vi skulle få leva.
Du lät Ljuset självt komma in i vårt mörker,
så att härligheten skulle upplysa vår natt.
Du lät din Son födas som ett enkelt människobarn,
för att vi skulle bli dina barn.
Vår Herre och Gud,
vilken underbar vishet och nåd har du inte visat
för att rädda oss.
Vi faller ödmjukt på knä inför din Sons krubba.
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Förkasta inte vår enkla tacksägelse och lovprisning.
Hör vår bön för Jesu Kristi skull.

FFFFF Amen.

16. Herrens bön
B%����&����������+�#�������$�?C>$
�����&�#����&���� #����)�5�  ����.%���$�;:;$
FFFFF Fader vår som är i himmelen.

Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss inte i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

IV Avslutning

*17. Lovpsalm
6��� ����&����!!#�����������)! ��������$�@$�#���� ���4�6"������ ���������,(�! ���
���$
�)���(%�#���������)! �������0B�����,�#��3�&�����)�����$

*18. Välsignelse
LLLLL Herren välsigne er och bevare er.

Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och � Sonens och den heliga Andens namn.

eller
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Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I Faderns och � Sonens och den heliga Andens namn.

FFFFF Amen.

Sändning
L/SL/SL/SL/SL/S Gå i frid med julens glädje i era hjärtan. Må Gud välsigna

vår Frälsares födelsefest.

19. Avslutande musik
*���#+�&% �"������� ����� �#�����#���&$
���� �#���&���&���#���(�����"���! �,������+���#��% ��#�������&��������������
����$


