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Klockringning 
 
Inledningsord och bön 
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. 
 

Du som har skapat världen och allt den rymmer, 
du som är Herre över himmel och jord, 
bor inte i tempel som är byggda av människohand. 
Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig inte. 
Du är här – inte långt borta från någon av oss. 
I dig är det som vi lever och rör oss och är till. 
Vårt ursprung och mål har vi i dig. 
Med jordens alla folk i alla tider tackar och lovar vi dig och ber: 
 

O Gud,  
som himlarnas himmel inte rymmer, 
men som möter oss när vi samlas i ditt hus, 
väck vår bön och lovsång 
så att vi alltid ärar ditt namn. 
Genom din Son 
Jesus Kristus, vår Herre. 
Amen. 
 
Sv ps 123: Lyss till änglasångens ord 
Text: Ch Wesley 1739/B G Hallqvist 1976 
Musik: F Mendelssohn-Bartholdy 1840 
 

1. Lyss till änglasångens ord: Gud är kommen till vår jord! 
Nyfött barn vår konung är, frid åt människor han bär. 
Folk, stäm in i himlens kör med en sång som aldrig dör! 
Han som fötts i Betlehem är vår frälsare och vän. 
Lyss till änglasångens ord: Gud är kommen till vår jord! 
 
2. Han som tronat högt i skyn, oåtkomlig för vår syn, 
Blir ett barn i jungfruns famn, Jesus Kristus är hans namn.  
Nära kommer livets ord, tar gestalt på denna jord. 
Mitt ibland oss bor det här, visar oss vad kärlek är. 
Lyss till änglasångens ord: Gud är kommen till vår jord! 



 

3. Barn och broder, Gud och man, fridens furste heter han, 
stillar oro, läker sår, lär oss bedja Fader vår, 
delar all vår lust och nöd mellan födelse och död, 
möter oss en gång på nytt när en evig dag har grytt. 
Lyss till änglasångens ord: Gud är kommen till vår jord! 
 
Episteltext Hebreerbrevet kapitel 3, vers 1-6 

Bröder, ni heliga som har fått kallelsen till himlen, se därför på aposteln och översteprästen som vi 
bekänner oss till, Jesus, som var betrodd av den som hade utsett honom, så som 'Mose var betrodd i hela 
Guds hus'. Men han har visat sig värdig större härlighet än Mose, liksom en byggmästare äras mer än det 
hus han har byggt. Varje hus har en byggmästare, men den som har byggt allt är Gud. Väl var 'Mose 
betrodd i hela hans hus', men 'som tjänare', för att vittna om det som senare skulle förkunnas; Kristus 
däremot var som son betrodd att råda över hans hus. Och hans hus är vi, så länge vi behåller den 
frimodighet och stolthet som vårt hopp ger oss. 
L: Så lyder Herrens ord. F: Gud, vi tackar dig. 
 
Evangelium Lukasevangeliet kapitel 2, vers 42-52 

Också när Jesus var tolv år gammal gick de dit upp som seden var vid högtiden. Då festen var över och de 
skulle hem igen, stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det. De gick en 
dagsled i tron att han var med i ressällskapet och frågade sedan efter honom bland släktingar och bekanta. 
När de inte hittade honom vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom där. Efter tre dagar fann 
de honom i templet, där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde honom 
häpnade över hans förstånd och de svar han gav. Föräldrarna blev bestörta när de såg honom, och hans 
mor sade till honom: ”Barn, hur kunde du göra så mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit 
mycket oroliga.” Han svarade: ”Varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min 
fader?” Men de förstod inte vad han menade med sina ord. Sedan följde han med dem ner till Nasaret, och 
han lydde dem i allt. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Och Jesus blev äldre och visare och vann 
Guds och människors välbehag. 
L: Så lyder det heliga evangeliet. F: Lovad vare du, Kristus. 
 
Mary´s Boy Child  
Jester Hairston/Arr: M Selling 

 
Predikan 
Vi har fått fira jul igen och stannat där i stilla och helig förundran framför stallet i Betlehem. För även om 
det senaste året inte varit likt något annat år så talar julens budskap till oss som alla andra år: 
 ”Förunderligt och märkligt, omöjligt att förstå, men dock så ljust och verkligt och ljuvt att tänka på: 
 inunder öppen himmel, på bädd av strå och blad, du finner, Herre Jesus, din första vilostad.” 
Undret har skett, Maria har fött en liten gosse. Barnet i krubban är Gud själv. Gud kommer till oss som ett 
litet, litet barn och änglarna sjunger Guds lov och den stora stjärnan tänds på himlen.  
 

I dagens evangelium möter vi Jesus när han är tolv år. Jesus stannar kvar i Jerusalem och hans föräldrar 
märker inte det utan vänder åter mot hemmet. Efter en dag börjar de fråga efter Jesus och märker att han 
inte är med i ressällskapet. Då vänder de tillbaka till Jerusalem och först efter tre dagar hittar de honom i 
templet. Jesus sitter där mitt bland lärarna, han lyssnar och han ställer frågor.  Alla häpnar över hans 
förstånd och det svar som han ger. Men hans föräldrar blir arga och Maria utbrister: ”Barn, hur kunde du 
göra så mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga.” Jesus svarar, ganska 
oförstående: ”Varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min Fader?”  
Som förälder själv förstår man Josefs och Marias oro och rädsla. Då, som nu, händer det att istället för att 
bli glada och tacksamma när ett barn kommer hem alldeles försent att vi blir arga. Och först efter den 
reaktionen och när rädslan har lagt sig så kommer den stora tacksamheten över att barnet är hemma och 
att allt har gått bra. Jag tror att det var så för Josef och Maria. Jag tror också att Jesus förstod deras oro det 
står att han följde med dem tillbaka och lydde dem i allt. Och precis som i julevangeliet så står det att Maria 
bevarade allt detta i sitt hjärta. 
 
Dagens tema är ”Guds hus” och det kan ju verka märkligt att predika om kyrkan när vi just nu inte firar 
några fysiska gudstjänster. Men här är vi just nu i Tärna kyrka och firar gudstjänst tillsammans, även om inte 



alla kan vara med rent fysiskt. I kommentarerna till gudstjänsterna så kan vi läsa att det är just så, man 
upplever att man faktiskt är i kyrkan och firar gudstjänst tillsammans genom att lyssna till ordet och 
sångerna sjunga med i psalmerna och be med hela den världsvida kyrkan. I inledningsorden hörde vi:  
 Du som har skapat världen och allt den rymmer, 
 du som är Herre över himmel och jord, 
 bor inte i tempel som är byggda av människohand. 
 Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig inte. 
 Du är här – inte långt borta från någon av oss. 
 

Och på samma gång betyder kyrkan och kyrkorummet mycket för oss. Igår såg jag på facebook en bild från 
min barndomskyrka, Norrbärke kyrka, där jag firat så många gudstjänster som barn och ung. Redan innan 
jag kunde läsa så sjöng jag med i alla psalmerna med hög röst. För många människor är det så att själva 
kyrkobyggnaden är en stor trygghet. Trots att man själv inte besöker den så står den där om jag skulle 
behöva den och det finns några där inne som ber också för mig. Kyrkan är inte bara en byggnad utan också 
vi, kristenheten på jorden. Precis som vi hörde i dagens epistel: ”och hans hus är vi så länge vi behåller den 
frimodighet och stolthet som vårt hopp ger oss”.  
 

Orden bär oss också i denna svåra och annorlunda tid och därför kan vi också sjunga med i psalmen:  
 Gud från ditt hus, vår tillflykt, du oss kallar ut i en värld där stora risker väntar. 
 Ett med din värld, så vill du vi skall leva. Gud gör oss djärva! 
Amen. 
 
Sv ps 288: Gud, från ditt hus 
Text: F Kaan 1968/B G Hallqvist 1970 
Musik: Chartres 1784 
 

1. Gud från ditt hus, vår tillflykt, du oss kallar ut i en värld där stora risker väntar. 
Ett med din värld, så vill du vi skall leva. Gud gör oss djärva! 
 

2. Lyft oss, o Gud, ur våra tröga vanor. Krossa vårt skal av värdighet och blyghet. 
Lös oss från jaget, ge oss kraft att älska. Gud, gör oss fria! 
 

3. Ge oss din blick för dolda möjligheter. Ge fantasi att finna nya medel, 
Gud i din tjänst för fred och bröd åt alla. Gud gör oss kloka! 
 

4. Människors krav skall pressa oss, och tvivel, oro och jäkt skall tynga våra sinnen. 
Låt oss då känna att din kärlek bär oss. Gud, gör oss glada! 
 
Förbön 
Låt oss be: 
Gud, vi ber för alla människor på jorden,  
att var och en får känna sig älskad och behövd. 
Vi ber att du läker den som är sjuk  
och helar det som är trasigt. 
Gud, vi ber om förlåtelse för att vi har gjort andra 
människor illa. 
Lär oss att ta ansvar för våra handlingar 
och låt förlåtelsen bli en kraft till förändring. 
Gud, vi ber om rättvisa och fred bland människor 
och länder. 
Lär oss att förhindra krig och våld, 
och låt ditt rike ta gestalt i vår värld.  
Amen.Amen. 
 
Herrens bön 
Vi ber tillsammans med hela den världsvida kyrkan: 
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. 
 
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. 
 
Förunderligt och märkligt 
Text: N F S Grundtvig 
Musik: Carl Nielsen 

1. Förunderligt och märkligt, omöjligt att förstå, 
men dock så ljust och verkligt och ljuvt att tänka på: 
inunder öppen himmel, på bädd av strå och blad, 
du finner, Herre Jesus, din första vilostad. 
 
2. En fågel har sitt näste, sin kula varg och lo, 
var blomma har ett fäste, var humla har ett bo, 
men fursten i Guds rike, det levande Guds ord, 
får bli en hemlös like sin första natt på jord. 
 
3. Men kom! Jag vill upplåta mitt hjärta, själ och sinn 
och bedja, sucka, gråta: Kom, Jesus, till mig in! 
Här är din egen hydda, du köpt den dyrt åt dig, 
mitt hjärta skall dig skydda, ack, giv mig jul med dig! 
 


