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Mässa i julnatten

Beredelse

Psalm
�������������������������������������������� �����!�

Beredelseord
"�����������������#����
���������������� ����!� ���$%&
Kära kristna! Vår Frälsare har öppnat vägen för oss till gemen-
skap med Gud. Namnet Jesus betyder att Gud räddar sitt folk
från deras synder. Låt också oss bekänna vår synd för honom så
sägande:

Syndabekännelse
�'� �����������������������(����������� ���������(����������
����)*���'� ������������������� �����������������(��!�������������
�*+�(���#)�������(��,�������!����������(��!���'���� �-�������#)�.
*��������� �'����)���!�� ���+�(�������+������� ������� �!� ��/�0)�
!,��1��1����'�����)����!��#)��1�����
�!���'� ��������������������!,��1��*+�(������!������
�������������'� ���������������$&%
Gud vår himmelske Far. På julnatten lyste du upp vår mörka
jord. Vi bekänner att vi inte har levat som ljusets barn. Lys upp
våra hjärtan och förlåt oss våra synder för vår älskade Frälsares,
Jesu Kristi, skull.

Avlösning
���)����(�����$23
Gud, allsmäktig och nådig, har av sin outgrundliga kärlek förbar-
mat sig över oss. För sin Sons, Jesu Kristi, skull ger han oss syn-
dernas 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.
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I Inledning

1. Ingångspsalm
�������������������������������+���
�� ����+��������������:���!��.�!,:;�������*+���!,����!�<������ �#)�������(��
��1���� �����!,����!�������� ������+������ +���������'����

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
SSSSS Detta är den natt

då kristna i hela världen samlas för att höra
vad som hände i staden Betlehem.
Detta är den natt
då det himmelska ljuset från julens stjärna
upplyser den mörka jorden
och ängeln kommer med bud om Frälsarens födelse.
Detta är den natt
då människan får svar på sin längtan
efter förlåtelse och försoning,
glädje och frid,
efter en framtid och ett hopp.
Detta är den natt
då profeternas löften uppfylls,
den natt då Frälsaren är mitt ibland oss.
Han bryter sönder de bojor som binder oss
och lyfter bördorna från våra axlar.
Detta är den natt
då kristenheten samlas
i bön inför Jesusbarnets krubba.
I natt är mörkret inte längre mörkt,
utan natten lyser som dagen.

4. Julnattens lovprisning
Psb 25:1
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LLLLL Gud, vi tackar dig.
Evige konung, vi tillber dig.
Vi prisar dina underbara gärningar,
du Fader, Son och heliga Ande.

5. Kyrie (Herre, förbarma dig)

���������	
�

Kyrielitania
SSSSS Herre, Guds Son, världens Frälsare, Faderns eviga Ord,

som blev människa och bodde ibland oss,
förbarma dig över oss.

FFFFF Herre, förbarma dig.

SSSSS Du som föddes i ett stall
och vilade i jungfrun Marias famn,
förbarma dig över oss.

FFFFF Herre, förbarma dig.

SSSSS Du vars födelse blev ett glädjebudskap
som ängeln kungjorde för herdarna och hela folket,
förbarma dig över oss.

FFFFF Herre, förbarma dig.

SSSSS Du vars ära lovsjöngs av himlens härskaror,
förbarma dig över oss.

FFFFF Herre, förbarma dig.

SSSSS Du alla folks frälsning och ljus,
som lyser för varje människa,
förbarma dig över oss.

FFFFF Herre, förbarma dig.

SSSSS Du Guds bröd,
som har kommit ner från himlen
för att ge världen liv,
förbarma dig över oss.
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FFFFF Herre, förbarma dig.

SSSSS Du som tröstar de sorgsna,
botar de sjuka och räddar syndarna,
förbarma dig över oss.

FFFFF Herre, förbarma dig.

���������	
�

Kyrie
�������������������������'����1�(�����$2%
FFFFF Herre, förbarma dig över oss.

Kristus, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss.

*6. Gloria och Laudamus (Treenighetspsalm)
���'�������� ��#+������'����(

Gloria
������������������������(�!����1�(�����$22
SSSSS Ära vare Gud i höjden
FFFFF och frid på jorden bland människorna som han älskar.

Laudamus
������������������������������(:����1�(�����$22
FFFFF Vi lovar dig, vi välsignar dig,

vi tillber dig, vi prisar och ärar dig.
Vi tackar dig för din stora härlighet,
Herre Gud, himmelske Konung,
Gud Fader allsmäktig!

Herre, Guds ende Son, Jesus Kristus,
Herre Gud, Guds Lamm, Faderns Son,
du som bär världens synder,
förbarma dig över oss.
Du som bär världens synder,
hör vår bön.
Du som sitter på Faderns högra sida,
förbarma dig över oss.
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Ty endast du är helig,
endast du är Herre,
endast du är den högste,
Jesus Kristus,
med den heliga Anden,
i Guds, Faderns, härlighet.
Amen.

eller

FFFFF Vi lovar dig, vi välsignar dig,
vi tillber dig, vi prisar och ärar dig.

")��������#)��1�(���/
I+III+III+III+III+II Vi tackar dig för din stora härlighet,

Herre Gud, himmelske Konung,
Gud Fader allsmäktig!

FFFFF Vi lovar dig, vi välsignar dig,
vi tillber dig, vi prisar och ärar dig.

IIIII Herre, Guds ende Son, Jesus Kristus,
IIIIIIIIII Herre Gud, Guds Lamm, Faderns Son,
IIIII du som bär världens synder,
I+III+III+III+III+II förbarma dig över oss.
IIIIIIIIII Du som bär världens synder,
I+III+III+III+III+II hör vår bön.
IIIII Du som sitter på Faderns högra sida,
I+III+III+III+III+II förbarma dig över oss.

FFFFF Vi lovar dig, vi välsignar dig,
vi tillber dig, vi prisar och ärar dig.

IIIII Ty endast du är helig,
IIIIIIIIII endast du är Herre,
I+III+III+III+III+II endast du är den högste,

Jesus Kristus,
med den heliga Anden,
i Guds, Faderns, härlighet.

FFFFF Vi lovar dig, vi välsignar dig,
vi tillber dig, vi prisar och ärar dig.
Amen.

7. Bön
-�(�����)��#)��*+��������������(�����!������������� ��
�#����+�������(���������)����������������������+� ���'���� �#)������!���(��)�
��������(��<��)����!,:�#)�������(��������������������������*+�(���5�,�����!��.
#!�������==&
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LLLLL Låt oss be.
>��)�
FFFFF Amen.

II Ordet
8. Första läsningen
���������������������������������9)�������(����������+� �������������(.
������������������� ������ ��������*+�(��
>�������(/�����2/�>�

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

9. Svar
������������<������<��1�(<������+�������+������������������� �����!�
������!������==�

10. Andra läsningen
���������������������������������9)�������(����������+� �������������(��
���������������� ������ ��������*+�(��

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

11. Psalm (Graduale)

*12. Evangelium
����(����������(������� �������� �!� ��/�	1��!��������!���!,:��'���������� ���:�.
��(��*+�����(�����
9)���!,:��#��������(����������(������������*+�(��:�����+*���!��:�����+*��1�(����
!,��1����������+��������!��������� �������(������������ �������� ��������*+�(��
����(����������(�������+������ �!� ��/��1��' ��� ���:���(������(�����
������������������������*+�(��

>�����(���+�/�	+��$/�>�=
[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.]
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13. Predikan

*14. Credo (Trosbekännelse)
��!�������������������(��������
�!����������������������*+�(�������!�����������������?�����=�@��� �����#����+��.
������������������!������A
B���#!�������� �����!��!��������!���������������3C$

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

himlens och jordens skapare,

och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
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.

�����

Den nicensk-konstantinopolitanska
trosbekännelsen
FFFFF Vi tror på en enda Gud,

den allsmäktige Fadern,
skaparen av himmel och jord,
av allt synligt och osynligt.
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Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son,
född av Fadern före all tid,
Gud av Gud,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt har blivit till,
som för oss människor
och vår frälsning
steg ner från himlarna,
blev människa av kött och blod
genom den heliga Anden och jungfrun Maria,
korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlarna,
sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet
för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig skall ta slut.

Vi tror på den heliga Anden,
Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
som tillbeds och äras med Fadern och Sonen
och som har talat genom profeterna.
Vi tror på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka.
Vi bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse,
vi förväntar de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.

15. Psalm
�������������������������������+���

16. Kyrkans förbön
"'������#)��)�������������������(�����#)�������(���7���)���������:1��<��������
D)���������� �����������������(��!���,�������!����?�)��#����������.�1�(����#)�.
������(����������)���@�������(��!���'���� �9)��)������3CA<�#)��)����������33C
��������(���������)��!,:�#)�������(��������������������������*+�(��
SSSSS Låt oss be.

Jesus Kristus,
i dag prisar och tillber vi dig,
Guds Son, född till människa.
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Må hela jorden jubla!
Frälsaren har kommit.

>��,�������!�
SSSSS Himmelske Far,

vi ber för dina barn, för hela kristenheten.
Vi ber för missionen. Vi minns vår kyrkas
och vår församlings missionsarbete.
Vi minns också de kyrkor och missionsorganisationer
som vi samarbetar med.
(Vi bär fram vår församlings missionär NN inför dig.)
Låt alla folk få höra budskapet om din Sons födelse.
Må hela jorden jubla!
Frälsaren har kommit.

>��,�������!�
SSSSS Vi ber för våra närmaste

och för dem som bett om våra förböner.
Vi minns alla de människor och alla förbönsämnen
som vi nu i stilla bön bär fram inför dig.

?�'����)�@
Vi ber för de sjuka och döende.
Låt julens glädjebudskap ge dem mod
att hålla fast vid hoppet om det eviga livet.
Må hela jorden jubla,
Frälsaren har kommit.

>��,�������!�
SSSSS Vi ber för folken och deras ledare.

Bevara dem från makthunger
och ge dem vishet att handla så
att jorden blir en plats
där det är gott för alla människor att leva.
Vi ber för dem som plågas av krig och våld.
Vi ber för dem som förtrycks,
för dem som förföljs och för dem som hungrar.
Må hela jorden jubla,
Frälsaren har kommit.

>��,�������!�
SSSSS Gud, vår Far,

du sände din Son till jorden
som en människa bland människor.
Därför bär vi fram alla våra behov
genom vår bror, Herren Jesus Kristus.
Må hela jorden jubla,
Frälsaren har kommit.

FFFFF Amen.



214 4�-����
���5��
-�5�"65"785����9�����-�5

III Nattvarden
�!������%>$3<����:)(���������!������2>$A

IV Avslutning

24. Benedicamus (Lovprisning)
7�������� ��!�����$3�?��,���(�����)�@�:����*+�(������������+����������!�.
�������(��
	!��������(�������!,��1����������!������<�����������/A>�E�$C/3�������$$/�A
SSSSS Låt oss tacka Herren.
 *FFFFF Herre, vi tackar dig. Halleluja.

*25. 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
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.

26. Avslutande musik
�����<��)��1�(������������+�������+���
�� ����+��������������:��+�(1�(���!,����!�<��!��#)�������(�����������+�����(
����


