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Anvisningar 

Julen 2020 kommer att bli annorlunda i stora delar av 

världen. På många håll kan vi inte mötas i kyrkorna. 

Här följer ordningar för att fira gudstjänst hemma, som 

ett komplement till de gudstjänster som sänds via 

radio, TV och på internet. 

 

Rummet 

Många av de saker vi brukar göra tillsammans i kyrkan 

kan göras i litet format hemma. Du kan till exempel 

inreda ett litet altarbord som får följa de olika dagarna. 

Julkrubban gör berättelsen närvarande och gör det 

möjligt att följa skeendet. På altarbordet kan också ett 

ljus och en julblomma ha sin plats. 

 

Tiden 

Fira gärna på samma tid som församlingen brukar fira 

gudstjänst. Då kan du fira i vetskap om att andra också 

firar gudstjänst enligt ordningen i häftet. 

 

Psalmer, bibeltexter och böner 

I ordningen finns förslag på psalmer. Det går 

naturligtvis att sjunga andra (eller fler) psalmer. Om du 

inte har en psalmbok hemma kan du be din församling 

om att få låna en.  

Om du inte har en Bibel hemma så kan du hitta hela 



   

 

Bibeln på www.bibeln.se. Bibeln finns också i olika 

appformat för smarta telefoner. 

 

Bönerna är hämtade ur någon av Svenska kyrkans 

gudstjänstböcker eller är nyskrivna.  

Lägg frimodigt till egen bön där hjärtat och Anden vill. 

  



   

 

Julafton/Julnatten 
Samling 

I Faderns och Sonens och den Heliga Andens namn. 

Amen. 
 

Kärlekens Gud, 

som låter denna heliga natt 

upplysas av det sanna ljuset, 

hjälp oss, som vandrar i mörkret, 

att se ljuset från din Sons krubba 

och tillsammans med änglarna 

bära bud om fred på jorden 

för Jesu Kristi skull. 

Amen 

 

Psalm 

En psalm ur psalmboken kan sjungas eller läsas, till exempel 

SvPs 114 (Stilla natt). 

Gammaltestamentlig läsning  

Jesaja 9:2-7 

Epistelläsning   

Hebreerbrevet 1:1-6 

Evangelium 

Lukasevangeliet 2:1-20 



   

 

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. 

 

Betraktelse 

Tänk dig att du följer med herdarna till stallet. Vad ser 

du? Vad hör du? Stanna till i tanken där vid krubban en 

stund, hos Josef, Maria och den nyfödde Jesus.  

Just nu kan vi inte fira gudstjänst i kyrkan med 

varandra som vi brukar, men snart kommer en tid då vi 

får göra det igen. Herdarna var långt från templet, men 

det var de som fick höra det glada budskapet först. 

Oavsett var vi är, söker Gud upp oss. 

Förbön 

Gud, vi ber till dig 

för det folk som vandrar i mörkret, 

för de fångna och förföljda, 



   

 

de brödlösa och hemlösa, 

de bombhotade och lemlästade, 

dem som är sjuka till kropp och själ, 

de ensamma och bortglömda. 

Ge bröd och fred, 

ge rättvisa och frihet i världen 

genom alla som arbetar för en mänskligare framtid, 

dem som fattar avgörande beslut, 

dem som bygger broar och hus, 

dem som gör död jord levande och fruktbar, 

dem som vårdar och botar, 

dem som forskar och undervisar. 

Ge oss alla ditt ord 

genom din kyrka den välsignade 

som ett dagligt bröd, 

en kraft som tvingar till handling i kärlek, 

ett ljus på vägen från krubban till korset, 

genom dödsskuggans dal 

till vårt hem hos dig. 

Genom samme Jesus Kristus, din Son, vår Herre. 

Amen. 

Herrens bön 

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 

Herren välsigne oss och bevare oss. 

Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. 

Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. 

I Faderns och Sonens och den heliga 

Andens namn. 

Amen. 

Psalm   

En psalm kan sjungas, t.ex. SvPs 116 (Nu tändas tusen 

juleljus).  



   

 

Juldagen 

Samling 

I Faderns och Sonens och den Heliga Andens namn. 

Amen. 
 

Gud, som är från evighet till evighet, 

vi tackar dig som fötts som ett barn 

och blivit människa i Jesus Kristus. 

Öppna våra ögon 

så att vi ser det under som sker  

mitt ibland oss. 

I Jesu namn. 

Amen 

 

Psalm  

En psalm ur psalmboken kan sjungas eller läsas, till exempel 

SvPs 119 (Var hälsad, sköna morgonstund) eller 126 (Ett 

barn är fött på denna dag). 

Gammaltestamentlig läsning  

Jesaja 9:2-7 

Epistelläsning  

Första Timotheosbrevet 3:16 



   

 

Evangelium  

Lukasevangeliet 2:1-20 (se ovan) eller Matteusevangeliet 

1:18-25 

Betraktelse 

Tänk dig att du är i stallet tillsammans med Josef och 

Maria. Vad ser du? Vad hör du? Stanna till i tanken där 

en stund hos dem och fråga dig vad änglarnas ord 

betyder. Vem är det barn som har fötts i natt? 

Just nu är vinterdagarna som kortast och många av oss 

tänder ljus för att skingra mörkret. Det är inte lätt att få 

syn på hoppet, när mörkret omsluter oss, men när det 

är som allra mörkast kommer Jesus till oss. Gud är nära 

i ett litet barn som ser oss. 

Förbön (63) 

Gud vår Fader, 

vi ber dig om allt vad vi av hjärtat önskar, 

om allt vad vi behöver dag från dag, 

om bröd på bordet och en god hälsa, 

om en trygg värld och ett beboeligt hem för varje 

människa, 

om tillgivenhet och trohet från vår medmänniskor, 

om kärlek från dem vi har kära, 

om fred på jorden. 



   

 

Vi ber dig för alla som saknar det nödvändigaste: 

om rättvisa åt alla förorättade och misshandlade, 

om nya livsmöjligheter åt dem som misslyckats, 

om hälsa åt våra sjuka. 

Vi ber dig för den ort där vi lever och verkar, 

för våra grannar och vänner, 

släktingar och arbetskamrater, 

och för dem som står oss emot. 

Vi ber om livsmod och glädje åt alla människor, 

om förnuft och god vilja för dem som regerar världen. 

Vi ber dig för din kyrka, att hon blir ett ljus i denna 

värld, en väg till livet. 

Vi ber dig för oss själva, om varsamhet i umgänge med 

andra, 

om Jesu Kristi sinne. 

Ty han är vårt ljus och vår väg, 

och i hans namn ber vi. 

Amen. 

Herrens bön 

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 

Herren välsigne oss och bevare oss. 

Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. 

Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. 

I Faderns och Sonens och den heliga 

Andens namn. 

Amen. 

Psalm   

En psalm kan sjungas eller läsas, t.ex. SvPs 121 (När 

juldagsmorgon glimmar) eller SvPs 122 (Dagen är kommen). 

 

  



   

 

Annandag jul 

Samling 

I Faderns och Sonens och den Heliga Andens namn. 

Amen 

 

Helige Gud, 

vi tackar dig för dem som i Jesu efterföljd 

vittnar om trons sanning och hjärtats frihet. 

Du som ger människor kraft att försvara kärlek och rätt, 

ge oss mod och vilja att följa dig. 

I Jesu namn. 

Amen. 
 

Psalm  

En psalm ur psalmboken kan sjungas eller läsas, till exempel 

SvPs 477 (Vårt fäste i all nöd är Gud) eller SvPs 113 (Det är 

en ros utsprungen). 

Gammaltestamentlig läsning  

Jeremia 1:17-19 

Epistelläsning  

Apostlagärningarna 6:8-15 

Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stora 

under och tecken bland folket. Då uppträdde några 

medlemmar i den synagoga som kallades De frigivnas 



   

 

(dit hörde folk från Kyrene, Alexandria, Kilikien och 

Asien) och började disputera med Stefanos. Men de 

kunde inte hävda sig mot visdomen och anden i det 

han sade. Därför skickade de fram några som skulle 

säga att de hört honom yttra sig hädiskt om Mose och 

Gud. De hetsade upp folket och de äldste och de 

skriftlärda, och sedan kom de och grep Stefanos och 

förde honom till rådet. Där fick falska vittnen träda 

fram och säga: ”Den här mannen angriper ständigt och 

jämt både denna heliga plats och lagen. Vi har hört 

honom säga att Jesus, han från Nasaret, skall förstöra 

denna plats och ändra på de seder och bruk som vi har 

från Mose.” Alla som satt i rådet gav noga akt på 

Stefanos och tyckte då att hans ansikte var som en 

ängels. 

Evangelium 

Matteusevangeliet 10:16-22 

 

Betraktelse 

Tänk dig att du är med Stefanos när han ställs inför 

rådet. Vad ser du? Vad hör du? Stanna till i tanken där 

en stund, hos dem som lyssnar till honom och fundera 

över vad han säger. 

Just nu är vi lika förvirrade som människorna måste ha 

varit, när de hörde Stefanos ord. Tillvaron är omskakad 

och ingenting är som det brukar vara. Men Stefanos är 



   

 

lugn. Var inte rädd, tycks han säga, Jesus lever och i 

hans närhet är vi trygga! 

Trosbekännelsen 

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och 

jordens skapare. 

Vi tror ock på Jesus Kristus, 

hans enfödde Son, vår Herre, 

vilken är avlad av den Helige Ande, 

född av jungfrun Maria, 

pinad under Pontius Pilatus, 

korsfäst, död och begraven, 

nederstigen till dödsriket, 

på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, 

uppstigen till himmelen, 

sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån 

igenkommande till att döma levande och döda. 

Vi tror ock på den helige Ande, 

en helig, allmännelig kyrka, 

de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas 

uppståndelse och ett evigt liv. 

Förbön 

Barmhärtige Gud, 

i dessa svåra tider med ofred och lidande 

kommer vi till dig med vår djupa oro för situationen i 

världen. 



   

 

Vi ber för alla som förlorat hoppet 

och nu fylls av uppgivenhet och missmod: 

att du förnyar deras tro och återupprättar deras hopp. 

Vi ber för dem som utövar sin makt genom tvång och 

våld 

att du förändrar deras hjärtan till att våga bygga fred 

genom förhandlingar, samtal och samförstånd. 

Vi ber för alla som förföljs för sin tro och sina 

övertygelser 

att du ger dem kraft och mod att stå upp i kamp 

för rätten att tro, leva och yttra sig enligt sitt samvete. 

Vi ber för alla som förlorat någon av sina nära, 

för de som är skadade och sjuka, 

för de fängslade, 

för dem som lever med bitterhet och hat: 

att du helar dem och ger dem del av korsets fred. 

Tillsammans lägger vi alla våra böner 

vid vår Herres Jesu Kristi krubba. 

Gud, förbarma dig över oss alla och ge oss din fred. 

Amen. 

 

Herrens bön 

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 

Herren välsigne oss och bevare oss. 

Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. 

Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. 

I Faderns och Sonens och den heliga 

Andens namn. 

Amen. 

Psalm   

En psalm ur psalmboken kan sjungas eller läsas, t.ex. SvPs 

115 (O Betlehem, du lilla stad) eller SvPs 118 (Fröjdas vart 

sinne). 

 

 



   

 

Trettondedag jul 

Samling 

I Faderns och Sonens och den Heliga Andens namn. 

Amen 

 

Gud, som i Kristus uppenbarar dig för världen, 

låt alla få se din härlighet. 

Led oss med ditt ljus 

till platser där vi kan möta dig 

och för oss på vägar 

där vi kan tjäna dig. 

I Jesu namn. 

Amen. 
 

Psalm  

En psalm ur psalmboken kan sjungas eller läsas, till exempel 

SvPs 134 (Gläns över sjö och strand). 

Gammaltestamentlig läsning  

Jesaja 60:1-6 

Epistelläsning  

Kolosserbrevet 1:11-14 

Evangelium 

Matteusevangeliet 2:1-12 

 



   

 

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. 



   

 

Betraktelse 

Tänk dig att du följer med stjärntydarna till Herodes. 

Vad ser du? Vad hör du? Stanna till i tanken där en 

stund hos dem, när de får reda på var barnet har fötts.  

Just nu är det många röster i världen som, liksom 

Herodes, blandar sanning med lögn för att själva få 

makt. Vi faller ibland för deras desinformation men 

Gud ger inte upp om att leda oss på rätt väg. Stjärnans 

ljus leder oss till den som ensam är värd vår lovsång 

och våra gåvor. Dess ljus strålar över hela världen. 

 

Förbön 

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. 

I Jesu namn. 

Amen. 

 

 



   

 

Herrens bön 

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 

Herren välsigne oss och bevare oss. 

Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. 

Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. 

I Faderns och Sonens och den heliga 

Andens namn. 

Amen. 

Psalm   

En psalm ur psalmboken kan sjungas eller läsas, t.ex. SvPs 

130 (En stjärna gick på himlen fram) eller SvPs 131 (Stå 

upp, o Sion, och lovsjung). 


