Självständighetsdagen
Välsigna och bevara vårt land
Självständighetsdagen infaller den 6 december.
På denna nationella festdag har man på statsmaktens uppmaning firat gudstjänster under
vårt lands hela självständighetstid. Också
kyrkoordningen förutsätter att gudstjänst firas
”på självständighetsdagen och i samband med
statliga högtidligheter på det sätt som därom
stadgas eller för särskilda tillfällen är föreskrivet” (KO 2:2). Vid självständighetsdagens gudstjänster faller betoningen på tacksägelsen för
vårt lands frihet och självständighet och på förbönen för land och folk.
Förutom de nedan angivna texterna kan
man på självständighetsdagen också använda
texter enligt kyrkoårstiden. Predikotexten kan
väljas fritt.
LITURGISK FÄRG: vit, men om självständighetsdagen infaller på andra söndagen i advent
kan också violett användas.
PSALMFÖRSLAG
I

545 Konungars konung, din ära och
makt
548 O konungarnas konung, Gud

Dps 546 Bevara, Gud, vårt fosterland
549 Signa oss, Gud, och bevara
547 Välsigna, Gud som makten sänder

En ljuvlig lott har tillfallit mig,
ja, min arvedel finner jag skön.
Ps. 16:6

Psalm
Sjung till Herrens ära,
sjung en ny sång,
sjung till Herrens ära, hela världen!
Sjung till Herrens ära,
prisa hans namn,
ropa ut hans seger dag efter dag!
Förkunna hans ära bland folken,
bland alla människor hans under!
Ty stor är Herren, högt är han prisad,
värd att frukta mer än alla gudar.
Folkens alla gudar är avgudar,
men Herren har gjort himlen.
Han omges av prakt och glans,
av makt och härlighet i sitt tempel.
Ära Herren, alla folkslag,
ära Herrens majestät,
ära Herrens höga namn!
Kom till hans förgårdar,
kom med offer,
fall ner inför Herren i helig skrud!
Ps. 96:1–9

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

Bibeltexterna
Psaltarpsalm

eller
Antifon
Må himlen fröjdas och jorden jubla,
havet brusa med allt det rymmer,
marken och allt den bär må glädja sig.
Ps. 96:11–12

eller
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Jag ser upp emot bergen:
varifrån skall jag få hjälp?
Hjälpen kommer från Herren,
som har gjort himmel och jord.
Han låter inte din fot slinta,
han vakar ständigt över dina steg.
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Han sover aldrig, han vakar ständigt,
han som beskyddar Israel.
Herren bevarar dig,
i hans skugga får du vandra,
han går vid din sida.
Solen skall inte skada dig om dagen,
inte månen om natten.
Herren bevarar dig från allt ont,
från allt som hotar ditt liv.
Herren skall alltid bevara dig,
i livets alla skiften,
nu och för evigt.

pioner, ett förbränt land utan vatten, som
lät vatten flöda ur den flinthårda klippan
och lät dig äta manna i öknen, något som
dina fäder inte kände till, allt för att tukta
dig och sätta dig på prov och för att till
slut visa dig sin godhet. Tro inte att du av
egen kraft och förmåga har skaffat dig
denna rikedom.
eller
Pred. 9:13–18

Ps. 121

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet.
Amen.
Antifonen upprepas.

Hallelujavers
Herre, ditt namn är evigt,
Herre, i alla tider skall man åkalla dig.
Herren skaffar rätt åt sitt folk
och förbarmar sig över sina tjänare.
Ps. 135:13–14

Första läsningen

Jag såg också hur det kan gå med den största
vishet under solen. Det var en liten stad
med få invånare. Mot den tågade en stor
konung. Han omringade den och byggde
väldiga belägringsverk. Nu fanns det i staden en man, fattig men vis, och han kunde
ha räddat staden med sin vishet. Men ingen
kom att tänka på den fattige. Då sade jag:
Vishet är bättre än styrka,
men den fattiges vishet föraktas,
och ingen lyssnar på hans ord.
De visas stilla tal är starkare
än skränet från dårarnas hövding.
Vishet är bättre än vapen.
Ett enda fel fördärvar mycket gott.

Andra läsningen

5 Mos. 8:10–17

Jak. 3:13–18

Mose sade till Israel:
Då du äter dig mätt, skall du prisa Herren, din Gud, för det rika land han har gett
dig. Akta dig för att glömma Herren, din
Gud, och försumma inte att hålla hans bud,
föreskrifter och stadgar, som jag i dag ger
dig. När du äter dig mätt och bygger fina
hus att bo i, när dina kor och får förökar
sig, när du får mer av silver och guld och
allt vad du äger förmeras, akta dig då för
att i högmod glömma Herren, din Gud,
som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret,
som ledde dig genom den stora och fruktansvärda öknen med giftormar och skor-

Om någon av er är vis och erfaren skall
han med sin goda vandel ge prov på den
mildhet som hör visheten till. Men har ni
bitter avund och självhävdelse i era hjärtan skall ni inte skryta och tala osanning.
Sådan vishet kommer inte från ovan utan
är jordisk, oandlig, demonisk. Där det finns
avund och självhävdelse, där finns också
oordning och allsköns uselhet. Visheten
från ovan däremot är ren, men dessutom
fridsam, försynt och foglig, rik på barmhärtighet och goda gärningar, omutlig och
uppriktig. Rättfärdigheten utsås i frid och
bär frukt för dem som håller frid.
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eller

eller
Apg. 17:24–30

Matt. 20:25–28

Paulus sade:
”Gud som har skapat världen och allt
den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han
betjäna sig av människohänder som om
han behövde något, han som själv ger alla
liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta, och han
har fastställt bestämda tider för dem och
de gränser inom vilka de skall bo. Det har
han gjort för att de skulle söka Gud och
kanske kunna treva sig fram till honom –
han är ju inte långt borta från någon enda
av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss
och är till, som också några av era egna
skalder har sagt: Vi har vårt ursprung i honom. När vi nu har vårt ursprung i Gud,
då får vi inte föreställa oss det gudomliga
som något av guld eller silver eller sten,
som något en människa har format efter
sina idéer och med sin konstfärdighet. En
lång tid har Gud haft överseende med
okunnigheten, men nu ålägger han människorna, alla och överallt, att omvända
sig.”

Evangelium
Joh. 8:31–36

Till de judar som trodde på honom sade
Jesus: ”Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni skall lära känna
sanningen, och sanningen skall göra er
fria.” De sade: ”Vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi skall bli
fria?” Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger er: var och en som syndar är slav under
synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu
Sonen befriar er blir ni verkligen fria.”
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Jesus kallade till sig lärjungarna och sade:
”Ni vet att härskarna är herrar över sina
folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som
vill vara stor bland er skall vara de andras
tjänare, och den som vill vara den förste
bland er skall vara de andras slav. Inte heller Människosonen har kommit för att bli
tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till
lösen för många.”

Alternativa
predikotexter
2 Mos. 23:1–9

Du skall inte sprida falska rykten. Gör inte
gemensam sak med den skyldige genom att
vittna falskt. Du skall inte följa mängden i
det som är ont och inte ge efter för den så
att du förvränger sanningen, när du vittnar i någon sak. Du skall inte vara partisk
för den fattige i hans sak.
Om du träffar på din fiendes oxe eller
åsna som har kommit vilse, skall du föra
den tillbaka till honom. Och om du ser att
din oväns åsna har segnat ner under sin
börda, får du inte lämna honom utan hjälp:
du måste hjälpa honom att lasta av djuret.
Du skall inte vränga rätten för den fattige. Avhåll dig från falska anklagelser som
kan bli döden för den oskyldige, den som
har rätt, ty jag frikänner inte den skyldige.
Du skall inte ta mutor, ty mutor gör den
klarsynte blind och fördärvar saken för den
som har rätt.
En invandrare får du inte förtrycka. Ni
vet hur det är att vara invandrare, ni var
ju själva invandrare i Egypten.
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5 Mos. 4:32–35

Utforska hur det var i gamla tider, innan
du fanns, alltsedan den dag då Gud skapade människorna på jorden, och fråga från
himlavalvets ena ände till den andra om
något så stort som detta har skett eller om
någon har hört talas om något liknande.
Har något folk hört Guds röst ur elden, så
som du har gjort, och ändå förblivit vid liv?
Eller har någon annan gud ens försökt
hämta ett folk ur ett annat folks våld, med
prövningar och tecken, under och krig,
med stark hand och lyftad arm och med
skräckinjagande stordåd, så som Herren, er
Gud, gjorde med er i Egypten, inför dina
ögon? Du har själv fått se detta för att du
skulle förstå att det är Herren som är Gud,
det finns ingen annan än han.
1 Krön. 29:10–14

Inför hela församlingen prisade David Herren: ”Prisad vare du, Herre, vår fader Israels Gud, från evighet till evighet. Dig,
Herre, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät, ja, allt i himlen och på jorden. Ditt är riket, Herre, och
du är den upphöjde härskaren över allting.
Rikedom och ära kommer från dig, och du
råder över allting. I din hand är kraft och
styrka, allt har du makt att göra stort och
starkt. Och nu, vår Gud, tackar vi dig och
lovar ditt härliga namn. Ty vem är väl jag
och vad är mitt folk att vi själva skulle
kunna ge sådana frivilliga gåvor? Nej, från
dig kommer allt, och det vi givit åt dig har
vi fått ur din hand.”

far David gå i uppfyllelse. Du har gjort mig
till kung över ett folk lika talrikt som stoftkornen på jorden. Ge mig därför vishet och
kunskap, så att jag kan leda detta folk. Vem
kan annars råda över ditt folk, som är så
stort?”
Gud sade till Salomo: ”Eftersom du
önskade detta och inte bad om gods och
guld och ära eller om dina ovänners död
och inte heller bad om ett långt liv utan
om vishet och kunskap, så att du kan råda
över mitt folk, som jag har gjort dig till
kung över, får du nu vishet och kunskap.
Gods och guld och ära skall jag också ge
dig, mer än vad någon kung före dig har
haft och någon efter dig kommer att få.”
Jes. 40:12–17

Vem mäter upp havet i sin kupade hand
och himlens vidd med sina fingrar?
Vem häller jordens mull i ett mått,
väger bergen och höjderna på våg?
Vem kan styra Herrens tankar,
vem ger honom råd och kunskap?
Vem rådgör han med,
vem kan ge honom vishet
och lära honom den rätta vägen,
skänka honom kunskap
och leda honom till insikt?
Folken är som droppar ur ett ämbar,
som dammkorn i en vågskål.
Fjärran länder väger lätt som stoft.
Libanons skog räcker inte till ved,
dess djur förslår inte till brännoffer.
Alla folk är som intet för honom,
som mindre än intet räknar han dem.
Jes. 43:16–19, 21

2 Krön. 1:7–12

Under natten visade sig Gud för Salomo
och sade till honom: ”Be om vad du vill.
Jag skall ge dig det.” Salomo svarade Gud:
”Du visade stor godhet mot min far David
och har gjort mig till kung efter honom.
Herre, min Gud, låt nu ditt löfte till min

Så säger Herren,
han som gjorde en väg genom havet,
en stig genom mäktiga vatten,
han som lät hästar och vagnar
och starka kämpar rycka ut:
där ligger de och reser sig inte mer,
utsläckta, som en slocknad veke.
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Men glöm det som förut var,
tänk inte på det förgångna.
Nu gör jag något nytt.
Det spirar redan,
märker ni det inte?
Jag gör en väg genom öknen,
stigar i ödemarken.
Det folk som jag har skapat åt mig,
de skall sjunga mitt lov.
Ef. 6:10–18

Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning, så att
ni kan hålla stånd mot djävulens lömska
angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött
och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över
denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er
Guds rustning, så att ni kan göra motstånd
på den onda dagen och stå upprätt efter
att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn
på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på
era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld
framför er, med den skall ni få den Ondes
alla brinnande pilar att slockna, och grip
frälsningens hjälm och Andens svärd, som
är Guds ord. Gör det under åkallan och
bön, och be i er ande varje stund. Därför
skall ni hålla er vakna och aldrig tröttna i
er bön för alla de heliga.
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Dagens bön
1.
Gud, du som råder över alla folk,
i dag tackar vi dig för det goda land
som du har gett oss.
Tack för att du i din nåd
har lett vårt folk
genom många svårigheter och strider
fram till denna dag.
Hjälp oss att ta hand om varandra
och hela din skapelse.
Led oss med ditt ord på dina vägar
tills vi når vårt himmelska fosterland.
Genom Jesus Kristus,
han som med dig och den heliga Anden
lever och härskar från evighet till evighet.

2.
Evige Gud, käre himmelske Far.
Strömmar av människor flyr
undan krig och förtryck i världen,
långt borta och nära oss.
Tack för att du har gett oss ett land
som vi får kalla vårt.
Många har offrat sitt liv och
sin hälsa för det,
vi tänker på dem.
Lär oss att dela med oss av det som vi har
till dem som ingenting har.
Hjälp oss ta hand om varandra
och hela din skapelse.
Tack för att vi har ett hem på jorden.
Tack för att vi har ett hem hos dig
i himlen.
Vi prisar dig genom Jesus Kristus,
han som med dig och den heliga Anden
lever och härskar från evighet till evighet.
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