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Kristi Konungens Dag - år B 
 
Ingångsantifon (jfr Upp 5:12, 1:6) 
 

Lammet som blev slaktat är värdigt att få makt och 
rikedom och vishet och styrka och härlighet och 
lovsång. Honom tillhör äran och väldet i evigheters 
evighet. 
 

Inledning  
 

Jesus Kristus, alla konungars konung, som älskar oss, 
och som har församlat oss här idag, för att vi 
tillsammans med honom ska kunna ge ära och 
tillbedjan åt Gud Fadern. Kristus, som genom dopet 
har gjort oss till ett kungligt prästerskap, lär oss hur vi 
kan regera över oss själva och över världen genom att 
alltid och överallt vittna för sanningen. Han lär oss 
också hur vi kan visa andra de värden som inte är av 
denna världen, nämligen kärleken, rättvisan och 
freden.  
 
HERRE - du är vår konung. Herre, förbarma dig.  
KRISTUS - du är hela världens härskare. Kristus, 
förbarma dig. 
HERRE - du är sanningen som upplyser varje 
människa. Herre, förbarma dig. 
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Kollektbön  
 

Allsmäktige, evige Gud, som i din älskade Son, 
världsalltets konung, har velat sammanfatta allt, låt 
hela skapelsen, befriad från tomhetens välde, tjäna ditt 
majestät och utan ände lova dig. Genom honom, Jesus 
Kristus... 
 

Första läsningen - Dan 7:13-14 (Hans välde är evigt)  
 

Läsning ur Daniels bok. 
I min syn om natten fick jag se hur en som liknade en 
människa kom med himlens skyar; han nalkades den 
uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs 
makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, 
nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är 
evigt, det skall aldrig upphöra, och hans rike skall 
aldrig gå under.  
Så lyder Herrens ord.  
 

Responsoriepsalm - Ps 93:1-2, 5  
 
R:   Herren är nu konung,  

han har klätt sig i härlighet. (661)  
 

Herren är nu kónung. † 
Han har klätt sig i härlighet, * 
Herren har rustat sig i mákt. 
 
Därför står jordkretsen fást, * 
den skall aldrig váckla. 
Din tron står fast sedan begynnelsen, * 
du är från évighet. 
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Heltigenom tillförlitliga är dina víttnesbörd, 
Herre, helighet anstår ditt hus för évigt.  
 
 

Andra läsningen - Upp 1:5-8 (Han har gjort oss till ett 
kungadöme)  
 

Läsning ur Uppenbarelsboken. 
Jesus Kristus är det trovärdiga vittnet, den förstfödde 
från de döda och härskaren över jordens kungar. Han 
som älskar oss och har löst oss från våra synder med 
sitt blod och som har gjort oss till ett kungadöme, till 
präster åt sin Gud och fader, honom tillhör härligheten 
och väldet i evigheters evighet, amen. 
Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se 
honom, också de som har genomborrat honom, och 
alla jordens stammar skall brista ut i klagan för hans 
skull. Ja, amen. Jag är A och O, säger Herren Gud, han 
som är och som var och som kommer, allhärskaren.  
Så lyder Herrens ord.  
 
 

Halleluja 
 

Välsignad är han som kommer i Herrens namn. 
Välsignat vår fader Davids rike som nu kommer. 
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Evangelium - Joh 18:33b-37 (Sanningens konung)  
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes. 
Vid den tiden frågade Pilatus Jesus: »Så du är judarnas 
konung?« Jesus svarade: »Säger du detta av dig själv, 
eller har andra sagt det om mig?« Pilatus sade: »Jag är 
väl ingen jude. Dina landsmän och översteprästerna 
har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort?« Jesus 
svarade: »Mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt 
rike hörde till denna världen hade mina följeslagare 
kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. 
Men nu är mitt rike av annat slag.« Pilatus frågade: 
»Du är alltså kung?« Jesus svarade: »Du själv säger att 
jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen 
för denna enda sak: att vittna för sanningen. Den som 
hör till sanningen lyssnar till min röst.«  
Så lyder Herrens evangelium. 
  

Förbön 
  

Jesus Kristus har med sitt blod befriat oss från våra 
synder och gjort oss till präster åt Gud, sin Fader. Vi 
står därför fulla av tillit inför Gud och anförtror åt 
honom alla våra önskningar genom Jesus Kristus, 
Konungen.  
 
1. Må den heliga kyrkan bli ett allt tydligare tecken på 
Guds rike. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
2. Må de som styr länder och stater se ett exempel att 
följa i världsalltets Konung. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
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3. Må alla länder i världen vandra mot sanning, kärlek 
och fred. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
4. Må fred, kärlek och sanning råda i våra hemländer. 
Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
5. Må vi själva alltid efterfölja Kristus, vår Konung 
och vårt livsmönster utan att ta hänsyn till svårigheter, 
trötthet eller svaghet. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
 
Till dig, o Gud, anförtror vi den mänskliga familjens 
alla behov. Vi vill leva i din kärlek och vi ber dig att ta 
emot våra böner. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
 
 

Bön över offergåvorna  
 

Herre, vi frambär din Sons offer, i vilket du försonar 
mänskligheten med dig själv, och vi ber att han må 
skänka alla folk enhetens och fredens gåva. Han som 
lever och råder i evighet. 
 
 

Prefation om Kristus Konungen 
 

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. 
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Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt att vi tackar 
och lovar dig alltid och överallt, helige Fader, 
allsmäktige, evige Gud, genom Jesus Kristus, vår 
Herre. 
Ty honom, din enfödde Son, har du smort med 
glädjens olja till evig överstepräst och till världsalltets 
konung. 
På korsets altare skulle han frambära sig själv som ett 
fullkomligt offer för att försona din mänsklighet med 
dig och fullborda återlösningens mysterium. 
Uppstånden från de döda skulle han lägga allt skapat 
under sina fötter och överlämna ett evigt och 
allomfattande rike till dig, helige Fader: 
sanningens och livets rike, helgelsens och nådens rike, 
rättvisans, fredens och kärlekens rike. 
Därför vill vi, med änglarna och alla dina heliga, med 
hela den himmelska härskaran, prisa ditt namn, 
tillbedja dig och sjunga: 
 

Kommunionantifon (Ps 29:10-11) 
 

Herren tronar som konung i evighet. Herren skall 
välsigna sitt folk med frid. 
 

Bön efter kommunionen 
  

Herre, stärkta av det bröd som ger oss oförgängligt liv 
ber vi om nåden att här med glädje lyda Kristus 
konungen och leva med honom för evigt i himlens 
rike. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. 

 
 


