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Carolsgudstjänst  
från Kumla kyrka 
”Guds härlighet i 
Kristus” 
 

Rikskollekt:  
Act Svenska kyrkan  
(slut julkampanj) 
Sätt gärna in kollekt via  
swish 123 633 08 98 eller bankgiro 848-5252.  
Tack för ditt bidrag! 
 

Maria Svärd – sång, Ulrika Larsson – sång, Kicki Liljefors Ahlqvist – sång, Kerstin Wallin Rydh – violin,  
Kerstin Billman – piano, Ingrid Eklund – präst, Per Nestor – foto, Kenneth Liljeholm – vaktmästare 
 
Klockringning 
 
Once in Royal David´s City 

C Humphrey/H J Gauntlett 

 
Första läsningen 1 Mos. 3:8-15 
De hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan 
bland träden för Herren Gud. Men Herren Gud ropade på mannen: ”Var är du?” Han svarade: ”Jag hörde 
dig komma i trädgården och blev rädd, eftersom jag är naken, och så gömde jag mig.” Herren Gud sade: 
”Vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av?” Mannen 
svarade: ”Kvinnan som du har ställt vid min sida, hon gav mig av trädet, och jag åt.” Då sade Herren Gud till 
kvinnan: ”Vad är det du har gjort?” Hon svarade: ”Ormen lurade mig, och jag åt.” Då sade Herren Gud till 
ormen: ”Du som gjorde detta, förbannad skall du vara, utstött från boskapen och de vilda djuren. På din 
buk skall du kräla och jord skall du äta så länge du lever. Jag skall väcka fiendskap mellan dig och kvinnan, 
mellan din avkomma och hennes: de skall trampa på ditt huvud och du skall hugga dem i hälen.” 
 
Ett träd jag vet  
Text: ur Divine Hymns or Spiritual songs fritt översatt av Eva Norberg/Musik: Elizabeth Poston 

 
Andra läsningen 1 Mos. 22:15-18 
Ännu en gång ropade Herrens ängel från himlen och sade till Abraham: ”Jag svär vid mig själv, säger Herren,  
att eftersom du gjorde detta och inte vägrade mig din ende son, skall jag välsigna dig och göra dina ättlingar 
talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och dina ättlingar skall inta fiendens 
städer. Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som dina ättlingar har fått. Detta skall ske 
därför att du lydde mig.”  
 
Maria, en flicka så ren 
Text: Eva Norberg/Musik: Fransk trad 

 
Tredje läsningen Jes. 9:2, 6-7 

Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. 
Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn: Allvis 
härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste. Väldet skall bli stort, fredens välsignelser utan gräns för 
Davids tron och hans rike. Det skall befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet nu och för evigt. 
Herren Sebaots lidelse skall göra detta 
 
Ett litet barn ska leda dem 
Text: Eva Norberg/Musik: Kent trad 



Fjärde läsningen Mika 5:2-4 
Men från dig, Betlehem i Efrata, (så obetydlig bland Judas släkter), skall jag låta en härskare över Israel 
komma, en som leder sin härkomst från forntiden - från det längesedan förflutna. Ja, folket skall vara 
utlämnat till dess hon som skall föda har fött. Då skall de som är kvar av hans bröder återvända till Israels 
folk. Han skall träda fram som herde med Herrens kraft i Herrens, sin Guds, höga namn, och folket skall bo i 
trygghet, nu då han blir ärad över hela jorden. 
  
Mörk var vinternatten 
Text: Eva Norberg/ Musik: Harold Darke 

 
Femte läsningen Luk. 1:26-38 
I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon 
hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till 
henne och sade: ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.” Hon blev förskräckt över hans ord och 
undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit 
nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor 
och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över 
Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.” Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har 
ju aldrig haft någon man.” Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes 
kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en 
son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden ty ingenting är omöjligt för 
Gud.” Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade 
henne. 
 
Från himmelen kom ängeln Gabriel 
Text: Eva Norberg/Musik: Baskisk trad 

 
Sjätte läsningen Matt. 1:18-23 
Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de 
hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom helig ande. Hennes man Josef, som 
var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han 
hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: ”Josef, Davids son, 
var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon skall 
föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” Allt detta 
skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Jungfrun skall bli havande och 
föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss).  
 
I denna natt kring jorden all 
Text: Eva Norberg/Musik: Will L Reed 

 
Sjunde läsningen Luk. 2:8-16 
I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem 
och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte 
rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids 
stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och 
ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: 
”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.” När änglarna hade farit ifrån dem upp till 
himlen sade herdarna till varandra: ”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har 
låtit oss veta.” De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. 
 
Lugn lilla barn 
Text: Eva Norberg/Musik: Spansk trad 

 
Åttonde läsningen Matt. 2:1-2 
När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till 
Jerusalem och frågade: ”Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för 
att hylla honom.”  



Patapan 
Text: Eva Norberg/Musik: Fransk trad 

 
Nionde läsningen Joh. 1:1-14 
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 kom en man som var 
sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle 
komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset. 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. 
 
Förbön 
Låt oss så be förbön: 
O, Gud vi kommer till dig med våra hjärtans böner denna trettondag. 
Gud, du ser vår värld, du ser vårt samhälle och alla oss som lever och bor här. 
Gud, vi ber för mänskligheten, du som kom till oss som människa  
för att hjälpa oss att se att du älskar oss över allt annat. 
Gud vi ber att våra hjärtan ska öppnas och ta emot dig som Maria tog emot, som Josef tog emot dig,  
som herdarna tog emot budskapet och de vise männen från Österns land. 
Hjälp oss, Gud, att våga tro i alla lägen, när solen skiner men också när det är mörkt  
i dessa tider med sjukdom och rädsla. 
Vi ber för alla som lever och lider under krig och under olika naturkatastrofer. 
Vi vet att du går med Gud men hjälp oss att minnas det också när allt verkar så mörkt 
Tack för ditt ljus Gud, tack att du ville bli människa.  
Tack att du går med oss alla och inte lämnar någon av oss.  
Vi ber för våra församlingar vårt stift, vårt land och hela vår värld som du har skapat och givit till oss. 
Hjälp oss att vårda, med ömhet, varandra och skapelsen du givit oss. Amen. 
 
Herrens bön 
Så ber vi tillsammans den bön som Jesus själv har lärt oss.  
Vi ber med generationer som gått före oss och människor runt hela vår jord: 
Vår Fader, du som är i himlen. 
Låt ditt namn bli helgat. 
Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. 
Ge oss i dag det bröd vi behöver. 
Och förlåt oss våra skulder, 
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 
Och utsätt oss inte för prövning 
utan rädda oss från det onda. 
Ditt är riket. 
Din är makten och äran 
i evighet. Amen.  
 
Välsignelsen 
Gud välsignar och bevarar er. 
Gud låter sitt ansikte lysa över er och är er nådig. 
Gud vänder sitt ansikte till er och ger er sin frid. 
I Guds: Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. 
 
Away in a manger 
William J Kirkpatrick 


