
JESU FØDSELS VIGILIE (24. DECEMBER) 

 

Indgangsvers (2 Mos 16,6-7) 

I dag skal I vide, at Herren vil komme os frelse 

os, og i morgen skal I se hans herlighed. V. (Sl 

24) Jorden med alt, hvad den rummer, verden 

og dens beboere, tilhører Herren. Ære være. 

 

Kirkebøn 

Gud, du, som år efter år glæder os ved forvent-

ningen om vor frelse, skænk os, at vi også uden 

frygt må kunne se din énbårne komme som 

dommer, ham som vi glade modtager som for-

løser, vor Herre Jesus Kristus din Søn, som le-

ver og råder. 

 

Epistel (Rom 1,1-6) 

Paulus, Kristi Jesu tjener, kaldet til apostel, 

udset til at forkynde det evangelium, som Gud 

forud har lovet ved sine profeter i De hellige 

Skrifter, evangeliet om hans søn, Jesus Kri-

stus, vor Herre, som menneske kommet af Da-

vids slægt, i kraft af helligheds ånd stadfæstet 

som Guds søn med magt og vælde, da han op-

stod fra de døde. Af ham har vi fået nåde og 

apostelkald til at føre mennesker i alle folke-

slag til troslydighed, hans navn til ære. Blandt 

dem er også I, som er kaldet til at tilhøre Jesus 

Kristus. 

 

Graduale (2 Mos 16,6-7)  

I dag skal I vide, at Herren vil komme os frelse 

os, og i morgen skal I se hans herlighed. (Sl 80) 

Du, der styrer Israel, vær opmærksom på os, 

du der leder Josef som et får. Du, der troner 

over Keruberne, åbenbar dig for Efraim, Ben-

jamin og Manasse.  

 Falder vigilien på en søndag, tilføjes: Halle-

luja, Halleluja. I morgen skal Jordens uretfær-

dighed udslettes, og verdens Frelser skal her-

ske over os. Halleluja. 

 

Evangelium (Matt 1,18-21) 

Da Jesu Moder Maria var forlovet med Josef, 

men før de havde været sammen, viste det sig, 

at hun var blevet med barn ved Helligånden. 

Hendes mand Josef var retsindig og ønskede 

ikke at bringe hende i vanry, men besluttede 

at skille sig fra hende i al stilhed. Mens han 

tænkte på dette, se, da viste Herrens engel sig 

for ham i en drøm og sagde: »Josef, Davids søn, 

vær ikke bange for at tage Maria til dig som 

hustru; for det barn, hun venter, er undfanget 

ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du 

skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse 

sit folk fra deres synder.« 

 

Offertorium (Sl 24) 

I fyrster, åbn jeres porte, og løft jer I evige 

porte, så herlighedens konge kan drage ind. 

 

Stillebøn 

Giv os, beder vi dig, almægtige Gud, at vi, som 

forbereder os til at fejre din Søns tilbedelses-

værdige fødsel, også med glæde må modtage 

hans gaver. Ved vor Herre. 

 

Hvis vigilien falder på en søndag bedes Tre-

enigheds præfation, ellers Advents præfation. 

 

Kommunionsvers (Es 40,5) 

Herrens herlighed skal åbenbares, og alle 

mennesker skal se vor Guds frelse. 

 

Slutningsbøn 

Herre, vi beder dig, giv os atter at kunne drage 

ånde i mindet om din énbårne Søns fødsel, der 

ved sit himmelske mysterium giver os at spise 

og drikke. Ved vor Herre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


