
JESU FØDSELS FEST (3. MESSE: JULEDAG) 

 

Indgangsvers (Es 9,5) 

For et barn er født os, en søn er givet os, og 

herredømmet skal ligge på hans skuldre, og 

hans navn skal kaldes: Det store Råds Engel. 

V. (Sl 98) Syng en ny lovsang for Herren, for 

han har gjort vidunderlige ting. Ære være. 

 

Kirkebøn 

Giv os, beder vi dig, almægtige Gud, at din én-

bårne Søns fødsel i kødet i dag må frigøre os, 

som holdes i den gamle trældom under syn-

dens åg. Ved samme vor Herre. 

 

Epistel (Hebr 1,1-12) 

Mangfoldige gange og på mangfoldige måder 

har Gud i fortiden talt til fædrene gennem pro-

feterne, men nu ved dagenes ende har han talt 

til os gennem sin søn, hvem han har indsat 

som arving til alle ting, ved hvem han også har 

skabt verden. Han er Guds herligheds glans og 

hans væsens udtrykte billede, og han bærer 

alt med sit mægtige ord. Da han havde skaffet 

renselse for vore synder, tog han sæde ved den 

Højestes højre hånd i det høje, og han er blevet 

så meget mægtigere end englene, som det 

navn, han har arvet, overgår deres. For til 

hvem af englene har Gud nogen sinde sagt: Du 

er min søn, jeg har født dig i dag, og et andet 

sted: Jeg vil være hans fader, og han skal være 

min søn? Og når han igen fører sin førstefødte 

ind i verden, siger han: Alle Guds engle skal 

kaste sig ned for ham. Om englene hedder det:  

Han gør sine engle til vinde og sine tjenere til 

flammende ild, men til Sønnen: Din trone, 

Gud, står til evig tid, dit kongescepter er ret-

færdighedens scepter. Du elskede ret og ha-

dede uret, derfor har Gud, din Gud, salvet dig 

med glædens olie frem for dine lige. Endvi-

dere: Du, Herre, grundlagde i begyndelsen jor-

den, himlen er dine hænders værk. De går til 

grunde, men du består, de slides alle op som 

klæder, du ruller dem sammen som en klæd-

ning. De skiftes ud som klæder, men du er den 

samme, dine år får aldrig ende. 

 

 

 

 

Graduale (Sl 98)  

Alle jordens riger har set vor Guds frelse. Bryd 

ud i fryderåb for Gud, hele jorden! Herren har 

gjort sin frelse til kende. For folkenes øjne har 

han åbenbaret sin retfærdighed. 

 Halleluja, Halleluja. En hellig dag er oprun-

det for os. Kom, I folkeslag, og tilbed Herren, 

for i dag er et stort lys steget ned over jorden. 

Halleluja. 

 

Evangelium (Joh 1, 1-14) 

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos 

Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen 

hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham 

blev intet til af det, som er. I ham var liv, og 

livet var menneskers lys. Og lyset skinner i 

mørket, og mørket greb det ikke. Der kom et 

menneske, udsendt af Gud, hans navn var Jo-

hannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd, 

han skulle vidne om lyset, for at alle skulle 

komme til tro ved ham. Selv var han ikke ly-

set, men han skulle vidne om lyset. Lyset, det 

sande lys, som oplyser ethvert menneske, var 

ved at komme til verden. Han var i verden, og 

verden var blevet til ved ham, og verden 

kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans 

egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog 

imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, 

dem, der tror på hans navn; de er ikke født af 

blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, 

men af Gud. (Her knæles) Og Ordet blev kød 

og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, 

en herlighed, som den Enbårne har den fra Fa-

deren, fuld af nåde og sandhed. 

 

Offertorium (Sl 89) 

Dig tilhører himlene, og dig tilhører jorden. 

Jordens kreds og dens fylde har du grundfæ-

stet. Retfærd og dom er din trones grundvold. 

 

Stillebøn 

Herre, helliggør de frembårne gaver ved din 

énbårne Søns fødsel i dag, og rens os fra vores 

synders urenhed. Ved samme vor Herre. 

 

 

 



Jesu Fødsels præfation bedes. 

 

Kommunionsvers (Sl 98) 

Alle verdens riger har set vor Guds frelse.  

 

 

 

 

 

Slutningsbøn 

Giv os, beder vi dig, almægtige Gud, at ver-

dens Frelser, der er født i dag, og som har vun-

det os den guddommelige genfødelse, også selv 

må skænke os udødeligheden. Han, som lever. 

 

 

 

 

 

 


