Gudstjänst på nyårsnatten
Gudstjänsten kan börja med ljusbönen, s. 189. I så fall fortsätter gudstjänsten med
inledningsorden (moment 2). Både strukturellt och musikaliskt följer gudstjänsten
completoriets ordning.

1. Inledning
Psalm, sång eller instrumentalmusik kan föregå inledningen. Hymnen till ljuset
(psb 515 eller 516) ur ljusbönen kan användas som inledningsmusik om man inte
har inlett med ljusbönen. Under hymnen tänds ljusen.
Också högmässans inledning kan användas.
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Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.
Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja.

2. Inledningsord
Inledningsorden kan också sammanställas fritt.

S
Kära kristna.
–––
Gud har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Han fanns innan bergen
föddes, innan jorden och världen blev till. Denna stund tackar vi Herren
för allt vad han har gett oss under det gångna året. I hans händer lämnar vi
det som har varit och ber om ledning för det som skall komma. Vi känner
sorg med tanke på allt det goda som blev ogjort i våra liv och vi ångrar allt
det onda som vi medvetet eller omedvetet har åstadkommit. I förtröstan på
Guds nåd ber vi därför om förlåtelse:

3. Syndabekännelse och avlösning
Syndabekännelsen läses i allmänhet gemensamt. Under läsningen kan man knäböja. Syndabekännelsen kan följas av en tyst bön som liturgen kan uppmana till
med orden: Hör också våra tysta böner om förlåtelse.
Alternativa syndabekännelser s. 287.

Vi bekänner inför dig, helige Gud,
att vi ofta och på många sätt
har syndat med tankar, ord och gärningar.
Tänk på oss i barmhärtighet,
och förlåt oss för Jesu Kristi skull
vad vi har brutit.
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Må Gud, den allsmäktige, förlåta oss alla synder
och föra oss till det eviga livet.
Amen.

4. Psalm
5. Psaltarpsalm
Ps. 121:14, 78. Psalmen kan läsas eller sjungas. Psalmtoner s. 441.
Psaltarpsalmen kan ersättas av en psalm ur psalmboken, en sång eller instrumentalmusik.
Psaltarpsalmen kan genomföras på följande sätt:

Responsorium
Herren är god, evigt varar hans nåd.

Psalm
Jag ser upp emot bergen:
varifrån skall jag få hjälp?
Hjälpen kommer från Herren,
som har gjort himmel och jord.

[Responsorium]
Han låter inte din fot slinta,
han vakar ständigt över dina steg.
Han sover aldrig, han vakar ständigt,
han som beskyddar Israel.

[Responsorium]
Herren bevarar dig från allt ont,
från allt som hotar ditt liv.
Herren skall bevara dig
i livets alla skiften,
nu och för evigt.

[Responsorium]
Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.

Responsorium
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6. Bibelläsning
Man läser en bibeltext och evangeliet. Mellan läsningarna infogas ett svar (psalm,
sång, instrumentalmusik eller stilla meditation). Även completoriets responsorium
kan användas. Texterna eller delar av dem kan sjungas.
 textläsning: Klag. 3:2226 eller Pred. 3:18 eller 1 Sam. 7:12 eller 1 Petr. 1:2225
 svar
 *evangelium: Luk. 13:69 eller Matt. 16:14

7. Tal
Talet kan ersättas av en kort meditationstext.

8. Symeons lovsång (Nunc dimittis)
Symeons lovsång s. 184. Även psb 51 eller någon annan lämplig psalm kan användas.

9. Böneavsnitt
Avdelningen kan inledas med responsoriet i completoriets böneavsnitt.

Dagens bön
Uppmaningen till bön kan följas av en stunds tystnad.
Bönen kan läsas eller sjungas. Recitationsformel s. 448.

[S

Låt oss be.]

F

Amen.

 bön

Herrens bön
Bönen kan sjungas, melodi s. 450.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 393.

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.
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10. Lovprisning
I stället för completoriets lovprisning kan man sjunga en lovpsalm.

S
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Låt oss tacka Herren.
Herre, vi tackar dig. Halleluja.

*11. Välsignelse
Även Herrens välsignelse kan användas.
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Må Gud, den allsmäktige och nådige,
Fadern och (?) Sonen och den heliga Anden,
välsigna och bevara oss.
Amen.

12. Avslutande musik
Psalm, sång eller instrumentalmusik.
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