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Klockringning 
 
Sv ps 736: Ett litet barn av Davids hus 
Text: B G Hallqvist 
Musik: Olle Widestrand 
 

1. Ett litet barn av Davids hus ska göra vinternatten ljus.  
Ett barn ska hjälpa oss att tro, här mitt ibland oss ska det bo. 
 

2. Ett barn som kommer ifrån Gud ska lära oss sin kärleks bud.  
Det är advent, och än en gång ska jorden höra änglasång. 
 

3. Ett barn ska hjälpa oss att tro, här mitt ibland oss ska det bo.  
Det är advent, var glad, tänd ljus för Frälsaren av Davids hus. 
 
Evangelium – första söndagen i advent Matteusevangeliet kapitel 21, vers 1-9 

När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus i väg två lärjungar och sade 
till dem: ”Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid 
sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax 
skicka tillbaka dem.” Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: 'Säg till dotter 
Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl.' 
Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina 
mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar 
från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade:  
 

Sv ps 105: Hosianna, Davids son 
Text: Matt. 21:9 
Musik: Georg Joseph Vogler omkring 1795 
 

Hosianna, Davids son, välsignad vare han!  
Välsignad, Davids son, som kommer i Herrens namn!  
Hosianna, Davids son, välsignad vare han!  
Välsignad, Davids son, som kommer i Herrens namn!  
 

Hosianna i höjden, Hosianna, Hosianna.  
Välsignad Davids son, som kommer i Herrens namn! 
Hosianna i höjden, Hosianna, Hosianna.  
Välsignad Davids son, som kommer i Herrens namn! 
L: Så lyder det heliga evangeliet. F: Lovad vare du, Kristus. 



Bön 
Vi ber:  
Jesus, tack för hosiannasång, tack för trumpetstötar rakt igenom håglöshet och hunger.  
Du kommer till oss, jublet fyller oss. Så rustar du oss mot snålblåst och krav. Så ser vi framåt,  
mot nya möjligheter, ett nytt kyrkoår, ett nådens år.  

 
Sv ps 114: Stilla natt 
Text: Joseph Mohr 1816, Oscar Mannström 1915, Edvard Evers 1917, Torsten Fogelqvist 1937 
Musik: Franz Gruber 1818, 1838 
 

1. Stilla natt, heliga natt, allt är frid, stjärnan blid 
skiner på barnet i stallets strå och de vakande fromma två. 
Kristus till jorden är kommen, oss är en Frälsare född. 
 

2. Stora stund, heliga stund! Änglars här slår sin rund 
kring de vakande herdars hjord, rymden ljuder av glädjens ord: 
Kristus till jorden är kommen, eder är Frälsaren född. 
 

3. Stilla natt, heliga natt! Mörkret flyr, dagen gryr. 
Räddningstimman för världen slår, nu begynner vårt jubelår. 
Kristus till jorden är kommen, oss är en Frälsare född. 
 

Evangelium – juldagen Lukasevangeliet kapitel 2, vers 1-20 

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den 
första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, 
var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i 
Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin 
trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde 
sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för 
dem inne i härbärget. 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. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. 
Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. 
Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som 
det hade sagts dem. 
L: Så lyder det heliga julevangeliet. F: Lovad vare du, Kristus. 
 
Sv ps 121: När juldagsmorgon glimmar 
Text: Abel Burckhardt 1845, övers. 1851 (G Berggren?), bearb. 1906 
Musik: Okänd (tysk före 1819) 
 

1. När juldagsmorgon glimmar, jag vill till stallet gå. 
//: Guds Son i nattens timmar där vilar uppå strå :// 
 

2. Välkommen hit till jorden i signad juletid! 
//: Du är vår konung vorden som ger oss ljus och frid :// 
 

3. Till dig vårt lov vi höjer, du barn i krubban där, 
//: och våra knän vi böjer för dig, o Jesus kär :// 
 
Bön 
Låt oss be: 
Gud, vi tackar dig för att du förenat dig med mänskligheten och ständigt är närvarande i din skapelse.  
Tack för julens under där du möter i det djupaste mänskliga och i värnlöst utsatta. Låt oss med herdarna få 
höra den himmelska lovsången och med dem bli delaktiga i julens och fredens rike som utgår från krubban i 



Betlehems stall. Hjälp oss som fått gåvan att se dig i Jesus Kristus och att också i hans efterföljd se dig i alla 
människor vi möter. Amen.  
 
 
Sv ps 428: Mitt i vintern var det 
Text: Christina Rosetti 1872, utg. 1904, sv. övers. Anna Greta Wide 1962  
Musik: Gustav Holst 1906  
 

1. Mitt i vintern var det, stormen svepte hård, 
land och hav låg frusna, snö kring by och gård. 
Snö föll över världen tusen vintrar än. 
Mitt i vintern var det, längesen. 
 

2. Fruktar Gud allsmäktig snö och köld och blåst? 
Mitt i vintern var det, allt var stängt och låst. 
Men ett stall stod öppet, och med all sin brist 
räckte det för Herren Jesus Krist. 
 

3. Du som alla änglar lovar med sin psalm 
log vid modersbröstet, sov i krubbans halm. 
Du som alla änglar prisar högst och störst - 
åsnan och kamelen såg dig först. 
 

4. Ingen välkomstgåva kan jag bära fram. 
Om jag var en herde gav jag dig ett lamm. 
Om jag ägde skatter skänkte jag dem visst. 
Nu får du mitt hjärta, Herre Krist. 
 
Evangelium – trettondedag jul Matteusevangeliet kapitel 2, vers 1-12 

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.” När kung Herodes hörde detta blev han oroad, och hela Jerusalem med honom. Han 
samlade alla folkets överstepräster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: ”I 
Betlehem i Judeen, ty det står skrivet hos profeten: 'Du Betlehem i Juda land är ingalunda ringast bland 
hövdingar i Juda, ty från dig skall det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel.'” Då kallade Herodes 
i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan 
skickade han dem till Betlehem. ”Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet”, sade han, ”och underrätta 
mig när ni har hittat honom, så att också jag kan komma dit och hylla honom.” Efter att ha lyssnat till 
kungen gav de sig i väg, och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem, tills den slutligen stannade 
över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset, och där fann 
de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram 
gåvor: guld och rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes, och de 
tog en annan väg hem till sitt land. 
L: Så lyder det heliga evangeliet. F: Lovad vare du, Kristus. 
 
Sv ps 134: Betlehems stjärna 
Text: Viktor Rydberg 1891, ngt bearb. av A.T. 1893 
Musik: Alice Tegnér 1893, alt. Ivar Widéen 1916 
 

1. Gläns över sjö och strand, stjärna ur fjärran, 
du som i Österland tändes av Herran. 
Stjärnan från Betlehem leder ej bort, men hem. 
Barnen och herdarna följer dig gärna, 
strålande stjärna, strålande stjärna. 
 

2. Natt över Judaland, natt över Sion. 
Borta vid västerrand slocknar Orion. 
Herden, som sover trött, barnet som slumrar sött, 
vakna vid underbar korus av röster, 
skåda en härligt klar stjärna i öster, 



 
Bön 
Låt oss be: 
Herre, vi bekänner vår tro på en världsvid kyrka 
utan gränser mellan människa och människa, 
rik och fattig, folk och folk. 
Vi ber dig: Gör oss öppna att ta emot vad andra vill ge 
och villiga att ge åt andra av vår tro och vårt hopp, 
våra tillgångar och vår tid, så att din vilja sker. 
Amen. 
 
När det lider mot jul 
Text: J Oterdahl 
Musik: R Liljefors 

 
Herrens bön 
Så ber vi tillsammans den bön som Jesus själv har lärt oss: 
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 i dag, 
och förlåt oss våra skulder,  
såsom och 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. 
 
Stjärneljus, änglaljus 
Sv text: J Ralphsson 
Musik: J M Rutter 

 


