
1/1-21 Gudstjänst  
med orgelfyrverkeri  
från Kila kyrka 
”I Jesu namn” 
 

Församlingskollekt Kila:  
P 135 "Barn som lever på gatan i Filippinerna 
får mat, husrum och utbildning"  
(Act Svenska kyrkan) 
Sätt gärna in kollekt via swish 123 633 08 98  
eller bankgiro 848-5252. Tack för ditt bidrag! 
 

Karin Hammermo – präst 
Maria Säfsten – konsertorganist 
Bernt Hede - diktläsning 
Anita Sandin – textläsning 
Per Nestor – foto 
Helena Rilbacke – vaktmästare 
 
Klockringning 
 
The Liberty Bell 
John Philip Sousa/Arr: J M Unger  

 
Tomorrow shall be your dancing day 
Trad engelsk carol/Arr: D E Wagner 

 
Inledningsord och bön 
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. 
 
Gud är här.  
Evig, öppen, nära. 
I denna rymd möts vi. 
I denna kärlek lever vi. 
Inför Gud ber vi. 
 
Du väldige Gud, evige Fader, 
du som genom barnet i krubban öppnar vägen till dig 
och utplånar världens alla synder, jag ber dig: 
förlåt min svårighet att förlåta, 
förlåt min delaktighet i mänsklighetens ofrid.  
Hela mig så att jag på nytt kan ta ansvar 
Drag mig till dig, så får mitt hjärta ro. 
 
He is born, the Divine Christ Child 
Trad fransk carol/Arr: D E Wagner 

 
Gammaltestamentlig läsning Fjärde Moseboken kapitel 6, vers 22-27 
Herren talade till Mose: Säg till Aron och hans söner: Med dessa ord skall ni välsigna Israels folk: Herren 
välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt 
ansikte till dig och ger dig sin fred. De skall uttala mitt namn över israeliterna, och jag skall välsigna dem. 
L: Så lyder Herrens ord. F: Gud, vi tackar dig. 
 
Have yourself a Merry Little Christmas  
H Martin/R Blane/Arr: Ch Edoff 



Predikan 
De stora högtiderna i kyrkoåret firades från början en hel vecka, det var festens oktav. På åttonde dagen 
upprepades den första dagens fest, då firas omskärelsens fest, barnet Jesus får sitt namn. Den här festen till 
Jesu namn började först att firas på 1300-talet av Franciskanerna och i Sverige blev nyårsdagen det 
borgerliga årets nyårsdag på 1500-talet. 
 

Bokstäverna IHS som vi ser här framme i Kila kyrkas vackra, vita antependium är Jesu monogram. Det är de 
tre första bokstäverna i det grekiska alfabetet i namnet Jesus. Efterhand kom också en latinsk förklaring till 
dem som på svenska betyder ”Jesus, människornas Frälsare”. Två olika teman möts idag, I Jesu namn är det 
ena. Vi får nåd för ett år till, vi får leva i Jesu efterföljd och vi får syndernas förlåtelse i Jesu namn. 
Det andra temat är att nyårsdagen är en böndag för freden. Inkarnationen, dvs att Gud själv stiger ned på 
jorden när barnet föds i krubban i julnatten. Inkarnationen innebär just vad Jesu namn betyder, Gud räddar, 
och bönen om fred hördes redan i julnatten när änglarna sjöng ”Ära i höjden åt Gud och fred på jorden 
bland människor som han älskar”. 
 

Även denna natt har vi fått önska varandra ett gott nytt år. I vanliga fall hade vi mötts här i Kila kyrka och 
firat en festmässa med orgelfyrverkeri. Idag får vi minnas den där känslan av att ta emot nattvardens bröd 
och vin och veta att orden som sägs lever också idag: ”För dig utgiven” och ”för dig utgjutet”. 
Amen. 
 
Rhapsodie sur des Noëls 
Eugène Gigout 
 
Under the Christmas Mistletoe 
Richard Leibert 

 
Förbön 
Låt oss be: 
Gud, vår käre himmelske fader  
vi tackar dig för din barmhärtighet 
som följt oss det gångna året 
Vi ber att du ska leda alla med ledaransvar för kyrka kommun och land 
Vi ber om fred där krig råder 
Vi ber om rättvisa där orättvisa råder 
Vi ber för vår församlings framtid och om din ledning under det nya året 
Vi ber att du ska beskydda oss 
Vi ber att vi ska få nya möjligheter 
och att allt vi gör ska ske i Jesu Kristi namn 
Lovad vare du som är densamme 
igår idag och i all evighet 
Amen. 
 
Herrens bön 
Vi ber alla högt tillsammans: 
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 idag, 
och förlåt oss våra skulder, 
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, 
och inled oss icke i frestelse 
utan fräls oss ifrån ondo. 
Ty, riket är ditt och makten och härligheten 
i evighet.  
Amen. 
 



Prelude on the Londonderry Air  
Noel Rawsthome 

 
Välsignelsen 
Tag emot Herrens välsignelse: 
Herren välsigne er och bevare er. 
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. 
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. 
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. 
Amen. 
 
Hornpipe Humoresque – A Nautical Extravaganza for Organ  
Noel Rawsthome 

 
Nyårsklockan 
Alfred Tennyson/Sv översättning: Edvard Fredin 

 
Radetsky Marsch 
Johann Strauss d ä/Arr: C Hand 

 


