
JESU FØDSELS FEST (1. MESSE: JULENAT) 

 

Indgangsvers (Sl 2) 

Herren sagde til mig: Du er min Søn, i dag har 

jeg født dig V. Hvorfor er folkeslagene i oprør? 

Hvorfor lægger folkene planer, der ikke kan 

lykkes? Ære være. 

 

Kirkebøn 

Gud, du som har ladet denne højhellige nat op-

lyses at det sande lyses glans, vi beder dig, giv 

os, som på jorden har erkendt dette lyses my-

sterier, også i himlen må nyde dets glæder. 

Han, som lever og råder. 

 

Epistel (Tit 2,11-15) 

Højtelskede! Guds nåde er blevet åbenbaret til 

frelse for alle mennesker og opdrager os til at 

sige nej til ugudelighed og verdslige lyster og 

leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i 

denne verden, mens vi venter på, at vort salige 

håb skal opfyldes og vor store Gud og frelser, 

Jesus Kristus, komme til syne i herlighed. 

Han gav sig selv hen for os for at løskøbe os fra 

al slags lovløshed og skaffe sig et rent folk som 

sin ejendom, ivrigt efter at gøre gode gernin-

ger. Tal sådan, og forman i Kristus Jesus, vor 

Herre. 

 

Graduale (Sl 110)  

Hos dig er herredømmet på din magts dag i de 

helliges glans. Af mit skød har jeg født dig før 

morgenrøden. Herren sagde til min Herre: Sæt 

dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine 

fjender som en skammel for dine fødder. 

 Halleluja, Halleluja. Herren sagde til mig: 

Du er min Søn, i dag har jeg født dig. Halleluja. 

 

Evangelium (Luk 2,1-14) 

På den tid udgik en befaling fra kejser Augu-

stus om at holde folketælling i hele verden. 

Det var den første folketælling, mens Kviri-

nius var statholder i Syrien. Og alle drog hen 

for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også 

Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Ju-

dæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi 

han var af Davids hus og slægt, for at lade sig 

indskrive sammen med Maria, sin forlovede, 

som ventede et barn. Og mens de var dér, kom 

tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, 

den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i 

en krybbe, for der var ikke plads til dem i her-

berget. I den samme egn var der hyrder, som 

lå ude på marken og holdt nattevagt over de-

res hjord. Da stod Herrens engel for dem, og 

Herrens herlighed strålede om dem, og de blev 

grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: 

»Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor 

glæde, som skal være for hele folket: I dag er 

der født jer en frelser i Davids by; han er Kri-

stus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal 

finde et barn, som er svøbt og ligger i en 

krybbe.« Og med ét var der sammen med eng-

len en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud 

og sang: Ære være Gud i det højeste og på jor-

den! Fred til mennesker med Guds velbehag! 

 

Offertorium (Sl 96) 

Himlene fryde sig, og Jorden juble for Herrens 

ansigt, for han er kommet. 

 

Stillebøn 

Herre, vi beder dig, lad denne festdags offer 

være dig velbehageligt, for at vi med din nådes 

hjælp ved denne hellige forening med dig må 

dannes i hans billede, hos hvem vor natur er 

forenet med din. Han som lever. 

 

Jesu Fødsels præfation bedes. 

 

Kommunionsvers (Sl 110) 

I de helliges glans har jeg født dig af mit skød 

før morgenrøden. 

 

Slutningsbøn 

Giv os, beder vi dig, Herre vor Gud, at vi, der 

glæder os ved at fejre vor Herres Jesu Kristi 

fødsel ved de hellige mysterier, ved værdig 

livsførelse må opnå at blive forenet med ham, 

som lever og råder. 

 

 

 

 

 


