Julaftonen
Löftena uppfylls
LITURGISK FÄRG: vit, men om julaftonen infaller på fjärde söndagen i advent används i förmiddagens högmässa ännu violett eller blå färg.

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet.
Amen.
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Kom, alla stora, små
Det är en ros utsprungen
Giv mig ej glans
Nu tändas tusen juleljus

Antifonen upprepas.

Hallelujavers
Det folk som vandrar i mörkret
ser ett stort ljus.

Bibeltexterna

Jes. 9:2

Psaltarpsalm
Antifon
Jorden är höljd i mörker,
töcken omger folken,
men över dig skall Herren stråla,
över dig skall hans härlighet visa sig.
Jes. 60:2

Psalm
Herre, till himlen sträcker sig din nåd,
din trofasthet ända till skyarna.
Din rättfärdighet är som väldiga berg,
din rättvisa som det djupaste hav.
Herre, du hjälper både människor
och djur.
Din nåd är dyrbar, o Gud,
i dina vingars skugga
finner människor tillflykt.
De får njuta överflödet i ditt hus,
i din glädjes strömmar stillas
deras törst.
Ty hos dig är livets källa,
i ditt ljus ser vi ljus.

Första läsningen
Jes. 11:15

En gren skall växa ur Jishajs
avhuggna stam,
ett skott skall skjuta upp ur hans rot.
Han är fylld av Herrens ande,
vishetens och insiktens ande,
klokhetens och kraftens ande,
kunskapens och gudsfruktans ande.
Han dömer inte efter skenet,
skipar inte rätt efter rykten.
Rättvist dömer han de svaga,
med oväld skipar han rätt
åt de fattiga i landet.
Hans ord är en käpp på våldsmännens rygg,
de ondas liv blåses ut av hans tal.
Rättvisan är hans bälte,
troheten bär han kring livet.
eller

Ps. 36:610
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Mik. 5:24

Men från dig, Betlehem i Efrata,
så obetydlig bland Judas släkter,
skall jag låta en härskare över
Israel komma,
en som leder sin härkomst från forntiden,
från det längesedan förflutna.
Ja, folket skall vara utlämnat
till dess hon som skall föda har fött.
Då skall de som är kvar av hans bröder
återvända till Israels folk.
Han skall träda fram som herde
med Herrens kraft
i Herrens, sin Guds, höga namn,
och folket skall bo i trygghet,
nu då han blir ärad över hela jorden.
eller
Jer. 23:56

Det skall komma en tid, säger Herren,
då jag skall låta ett rättfärdigt skott
växa ur Davids stam.
Han skall vara konung och härska
med vishet
och skapa rätt och rättfärdighet i landet.
Under hans tid skall Juda vara skyddat
och Israel leva i trygghet.
Detta är det namn han skall bära:
Herren vår rättfärdighet.

Andra läsningen
Apg. 13:1626

Paulus reste sig, gav tecken till tystnad och
sade: ”Israeliter och ni som fruktar Gud,
lyssna på mig. Vårt folks Gud, Israels Gud,
utvalde våra fäder. Han gjorde sitt folk stort
när de bodde som främlingar i Egypten, och
med lyftad arm förde han dem ut därifrån.
I omkring fyrtio år sörjde han för dem i
öknen, och sedan utrotade han sju folk i
Kanaan och lät dem ta deras land i besittning. Allt detta tog omkring fyrahundra-

femtio år. Därefter gav han dem domare,
fram till profeten Samuels tid. Sedan bad
de att få en kung, och Gud gav dem Saul,
son till Kish och av Benjamins stam, för
en tid av fyrtio år. Efter att ha avsatt denne
upphöjde han David till kung över dem.
Honom gav han sitt vittnesbörd: Jag har
funnit David, Jishajs son, en man efter mitt
sinne, som skall förverkliga alla mina planer. Det är bland hans efterkommande som
Gud enligt sitt löfte har kallat fram en räddare åt Israel: Jesus, vars framträdande Johannes förberedde genom att förkunna
omvändelse och dop för hela Israels folk.
Och när Johannes verk närmade sig sitt slut
sade han: ’Jag är inte den som ni tror. Han
kommer efter mig, och jag är inte värdig
att knyta av honom sandalerna.’
Mina bröder, ni som stammar från Abraham och alla ni här som fruktar Gud, till
er har budskapet om denna räddning
sänts.”

Evangelium
Luk. 2:114

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus
en förordning om att hela världen skulle
skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var
ståthållare i Syrien. Alla gick då för att
skattskriva sig, var och en till sin stad. Och
Josef, som genom sin härkomst hörde till
Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad
Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.
Medan de befann sig där var tiden inne
för henne att föda, och hon födde sin son,
den förstfödde. Hon lindade honom och
lade honom i en krubba, eftersom det inte
fanns plats för dem inne i härbärget.
I samma trakt låg några herdar ute och
vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens här-
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lighet lyste omkring dem, och de greps av
stor förfäran. Men ängeln sade till dem:
”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en
stor glädje, en glädje för hela folket. I dag
har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han
är Messias, Herren. Och detta är tecknet
för er: ni skall finna ett nyfött barn som är
lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor
himmelsk här som prisade Gud:
”Ära i höjden åt Gud
och på jorden fred åt dem han
har utvalt.”

och vårt liv i dig,
du som är liv
och som tillsammans med Sonen
och Anden
lever och härskar
från evighet till evighet.

Dagens bön
1.
Gud, all glädjes källa.
När din Son blev människa
tände du ett klart ljus i vårt mörker.
Låt det ljuset lysa för oss
så att vi återspeglar dig.
Ge oss och hela världen en välsignad jul.
Ge oss frid och kärlek i vårt liv.
Det ber vi om för Jesu Kristi skull.

2.
Gud, vår Far,
tack för att du lät ditt ord
födas som människa.
Låt ljuset från krubban
lysa in i världens mörker
med glädje och frid.
Välsigna vår jord
med julnattens ro.

3.
Vår Gud och Skapare,
vi tackar dig för ljuset
som lyser i vår natt,
för din Son som har kommit i världen,
ditt nyfödda levande Ord
som håller kyrkan vid liv.
Låt ditt ord aldrig tystna bland oss,
låt det genom din heliga Ande
bära frukt i vårt liv tillsammans
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