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Juldagen – år C 
 

Ingångsantifon    Jes 9:6 
 

Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans 
skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall 
vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, 
Fridsfurste. 
 

Inledning 
 
Vi går i den riktning som herdarna har visat oss, till 
Betlehem, för att där ge hyllning åt Guds nyfödde Son. 
Men Betlehem - på hebreiska ”Brödhuset”- är här, 
därför att denna heliga plats där vi är församlade, är ett 
Brödhus för oss. Vi betraktar Jesus med våra tros 
ögon. Det är vår Gud och Herre som har fötts för vår 
frälsnings skull. Idag får vi delta i detta mysterium på 
nytt.  
 
Inför det nyfödda Ljuset och Heligheten låt oss 
bekänna att vi är omslutna av syndens mörker.  
 
HERRE - Guds Son, som har blivit utgiven för oss, 
ändå är det på dina axlar som makten vilar. Herre, 
förbarma dig. 
KRISTUS - Marias Son, som kom för vår frälsnings 
skull. Kristus, förbarma dig.  
HERRE - Guds Son, som kallar oss till sanningens, 
rättvisans, kärlekens och fridens rike. Herre, förbarma 
dig. 
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Kollektbön 
 

Allsmäktige Gud, du som underbart har skapat 
människan och ännu underbarare har återställt din bild 
i henne, låt oss få del av hans gudomliga natur som för 
vår skull har blivit sann och verklig människa, din Son 
Jesus Kristus, vår Herre och Gud… 
 
 
 
Första läsningen - Jes 52:7-10 (Hela jorden skall se 
vår Guds frälsning) 

 

 Läsning ur Jesaja bok. 
Härligt är att höra budbärarens steg  
när han kommer över bergen,  
han som bär bud om seger,  
som ropar ut goda nyheter,  
bär bud om räddning  
och säger till Sion: »Din Gud är konung!«  
Hör, dina väktare ropar och jublar.  
Med egna ögon ser de  
hur Herren vänder åter till Sion.  
Brist ut i jubel, Jerusalems ruiner,  
Herren tröstar sitt folk och friköper Jerusalem.  
Herren visar sin makt och helighet inför alla folk,  
hela jorden skall se hur vår Gud räddar oss. 
 Så lyder Herrens ord. 
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Responsoriepsalm  Ps 98:1-6 
 
R:   Herren kommer,  
   och hela världen får skåda frälsningen. 
 
Sjung en ny sång till Herrens ära, * 
ty han har gjort únder. 
Han har vunnit seger med sin högra hánd * 
och med sin heliga árm. 
 
Herren har låtit sin frälsning bli känd, * 
uppenbarat sin rättfärdighet inför hedningarnas ögon. 
Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hús, * 
alla jordens länder har sett vår Guds frälsning. 
Höj jubel till Herren, alla länder, * 
brist ut i glädjerop och lóvsjung. 
Prisa Herren med hárpa, * 
med harpa och med lóvsång. 
Höj jubel med trumpeter och basúner * 
inför Herren, kónungen. 
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Andra läsningen - Heb 1:1-6 (Han har talat till oss 
genom sin Son) 
 

Läsning ur brevet till Hebréerna. 
Många gånger och på många sätt talade Gud i forna 
tider till våra fäder genom profeterna, men nu vid 
denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, 
som han har insatt till att ärva allting liksom han också 
har skapat världen genom honom. Och han, som är 
utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans 
väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har 
renat oss från synden och sitter på Majestätets högra 
sida i höjden. Han har blivit lika mycket mäktigare än 
änglarna som det namn han har fått i arv är förmer än 
deras. Ty aldrig har Gud sagt till någon ängel: Du är 
min son, jag har fött dig i dag, eller: Jag skall vara 
hans fader, och han skall vara min son. Och när han 
låter sin förstfödde son träda in i världen säger han: 
Alla Guds änglar skall hylla honom. 
Så lyder Herrens ord. 

 
 
 

Halleluja       
 

  Helig är denna dag,  
  ty i dag har Ljuset gått upp över världen.  
  Kom, låt oss tillbedja Herren. 
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Evangelium - Joh 1:1-18  (Ordet blev människa och 
bodde bland oss) 
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes. 
I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, 
och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. 
Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till 
av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var 
människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och 
mörkret har inte övervunnit det.  
Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle 
komma in i världen. Han var i världen, och världen 
hade blivit till genom honom, men världen kände 
honom inte. Han kom till det som var hans, och hans 
egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot 
honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som 
tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, 
inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan 
av Gud. Och Ordet blev människa och bodde bland 
oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den 
ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd 
och sanning. 
Så lyder Herrens evangelium. 
 

Förbön 
 

I dessa yttersta tider, talar Gud till oss genom sin son. 
Jesus Kristus är vår förespråkare hos Fadern och därför 
vågar vi be:  
 
1. Herre, genom din sons födelse till världen kom 
frälsningen till alla folk. Låt din kyrka utan att förtröttas 
predika evangeliet. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
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2. Herre, din son skänkte världen frid. Ge fred åt det 
Heliga Landet, så att de platser som helgats genom 
Kristi födelse och liv, inte längre blir skådeplats för krig 
och förstörelse. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
3. Herre, profeterna förkunnade att ett ljus skulle stråla 
fram över dem som bor i mörkrets land. Låt frihetens 
stjärna lysa över alla som lider under fientligt ok. Vi ber 
dig:  
Herre, hör vår bön. 
4. Herre, natten då din son skulle födas fanns det inte 
plats för honom i härbärget. Se till alla hemlösa och alla 
dem som saknar mat för dagen. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
5. Herre, ditt eviga Ord tog sin boning bland oss. Må 
Kristus med sin närvaro i eukaristin göra så att vi 
oavbrutet växer till i tron. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
 
Gud vår Fader, du har älskat oss så mycket att du har 
sänt oss din son. Hör våra böner och välsigna alla 
människor som vi anförtror åt dig. Genom Jesus 
Kristus, vår Herre. 
 
 

Bön över offergåvorna 
 

Fader, må vårt högtidliga offer i dag bli dig till behag, 
den gåva som till fullo har försonat oss med dig och 
låter oss tjäna dig i ande och sanning, Jesus Kristus, 
vår Herre. 
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Prefation II för jul 
 

Herren vare med er. 
Och med din ande. 
Upplyft era hjärtan. 
Vi har upplyft dem till Herren. 
Låt oss tacka och lova Herren, vår Gud. 
Det är tillbörligt och rätt. 
 
Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt 
att vi frambär lovets offer och förkunnar din ära, 
allsmäktige, evige Gud, 
barmhärtige himmelske Fader. 
Ty Ordet vart kött och tog sin boning bland oss 
för att det nya ljuset, som strålar av din härlighet, 
skulle skina klart för vår andes öga. 
Vi får skåda Gud i synlig gestalt 
för att kärleken till det osynliga skall brinna oss. 
Och därför vill vi, med änglarna och alla dina heliga, 
med hela den himmelska härskaran, prisa ditt namn, 
tillbedja dig och sjunga: 

 
Kommunionantifon   Jfr Ps 98:3 
 

Alla jordens ändar har fått se Guds frälsning. 
 

Bön efter kommunionen 
 

  Barmhärtige Gud, må världens Frälsare, som fötts i 
dag och låtit oss födas med honom till gudomligt liv, 
för oss bli upphovet till evig salighet. Han som lever 
och råder i evighet. 
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