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* INNGANGSSALME: Nå tennes tusen julelys (legg ut tekst) 

 

1. Nå tennes tusen julelys. 
Det stråler rundt vår jord,  
og himlens stjerner blinker ned  
til liten og til stor. 

2. Og over land og by i kveld  
går julens glade bud  
om ham som fødtes i en stall,  
vår Frelser og vår Gud. 

3. Du stjerne over Betlehem,  
send dine stråler ned,  
og minn oss om at julens bud  
er kjærlighet og fred. 

4. Til hvert et fattig hjerte send  
et lysstreif ifra sky,  
så finner det den rette vei,  
og det blir jul på ny. 

 
INNGANGSORD 
 
 L Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far  

og Herren Jesus Kristus. 

 M Amen. 
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 L Kjære alle sammen! Det er julaften. Gjennom de siste ukene 

har dagene blir kortere og kortere og nettene stadig lengre. 

  Slik er det ikke lenger. Jula markerer at vi går mot lysere 

tider, og hvert lys vi tenner i hus og gater og kirke springer ut 

av alt det gode som julehøytiden gir oss.  

 

  Denne jula er annerledes enn den jula vi er vant med. Vi må 

kanskje være litt færre folk hjemme, og det er færre som får 

innlede julehøytiden i kirka. Med denne gudstjenesten 

ønsker vi å åpne opp dørene til Tønsberg domkirke, slik at så 

mange som mulig likevel kan innlede julekvelden med en 

gudstjeneste fra et kirkerom de kjenner og hører til i.  

 

  Gudstjenesten julaften står i sangens og musikkens tegn, 

men først og fremst er dette dagen for å tenne lys så ingen 

krok er mørk. Hvert av lysene vi tenner leder oss ett skritt 

nærmere barnet i stallen; Jesusbarnet som Bibelen kaller det 

sanne lyset. Takk for at du følger gudstjenesten der du er nå, 

og tenn gjerne lys sammen med oss - for det hvor lyset er, 

der er Gud.  

 

SAMLINGSBØNN 

 

  La oss be. 

 
 ML Kjære Gud, du sendte dine engler  

til Betlehemsmarkene julenatt.  

Vi ber deg: Lys for oss i mørket  

og la oss som gjeterne finne veien  

  til vår frelser Jesus Kristus.  

Gud, vi ber. 

 M Amen. 
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LOVSANG: gloria 
 L Ære være Gud i det høyeste. 

 M og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i. 

 

  A 1   Å, kom nå med lovsang, 

jordens kristenskare! 

Å, kom nå med lovsang 

til Betlehem 

Kom for å se ham, 

Kongen i en krybbe 

 /: Kom, tilbe ham, Guds under! :/ 

Kom, tilbe ham, Guds under: 

Vår Herre Krist! 

2   Gud, evig Gud 

og lys av lys det er han! 

Til oss er han kommet 

som bror i dag. 

Sann Gud av opphav, 

født før alle tider. 

/: Kom, tilbe ham, Guds under! :/ 

Kom, tilbe ham, Guds under: 

Vår Herre Krist! 

 

 

ORDET 
 
FØRSTE LESNING 
 ML2  Da vi nå er samlet for å minnes Jesu fødsel, så la oss tenne 

lys og høre fra Bibelen de gamle profetiene om barnet som 

skulle komme: 

 

  Profeten Jesaja skrev 700 år før Jesus ble født: 

 

 T Så hør da, Davids hus! Er det ikke nok at dere tretter 

mennesker, må dere også trette min Gud? Derfor skal 

Herren selv gi dere et tegn: Se, den unge jenta skal bli med 

barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel.  

 

  DET FØRSTE LYSET TENNES 

 

  

KORSANG  Nordnorsk julesalme 

 



4 

 4 

ANDRE LESNING 

  Tekstleser stiller opp. 

ML  Profeten Jesaja hadde et nytt syn om barnet som skulle bli 

født. Han så at det er Gud selv som kommer til jorden i det 

lille barnet. 

 

 T Det folket som vandrer i mørket, ser et stort lys. 

Over dem som bor i dødsskyggens land,  

stråler lyset fram. 

For et barn er oss født,  

en sønn er oss gitt. 

Herreveldet er lagt på hans skulder. 

Han har fått navnet 

Underfull rådgiver, Veldig Gud,  

Evig Far, Fredsfyrste. 

 

   DET ANDRE LYSET TENNES 

SALME 

 
1. Det hev ei rose sprunge  

ut av ei rot så grann.  

Som fedrane hev sunge:  

Av Isais rot ho rann,  

og var ein blome blid  

midt i den kalde vinter  

ved mørke midnattstid.  

2.  Om denne rosa eine  

er sagt Jesajas ord.  

Maria møy, den reine,  

bar rosa til vår jord.  

Og Herrens miskunnsmakt  

det store under gjorde  

som var i spådom sagt.   
 

3. Guds rose ljuvleg angar  

og skin i jordlivs natt.  

Når hennar ljos oss fangar,  

ho vert vår beste skatt.  

Me syng i englelag:  

No er det fødd ein Frelsar,  

og natti vart til dag. 
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TREDJE LESNING 

 ML2 I en av de siste bøkene i Det gamle testamente hører vi at 

profeten Mika fikk et lignende syn om barnet som skulle bli 

født. Profeten Mika forteller om stedet hvor Verdens frelser 

skulle bli født: 

 

 T Du, Betlehem, Efrata, minst blant slektene i Juda! 

Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme. 

Hans opphav er fra gammel tid, fra eldgamle dager. 

Derfor skal han overgi dem, 

helt til tiden er kommet da hun som skal føde har født. 

Han skal stå og gjete i Herrens kraft, 

i Herren sin Guds høye navn. 

Og de skal bo trygt, 

for nå rekker hans makt til jordens ender. 

Og han skal være fred. 

 

  DET TREDJE LYSET TENNES 

 

MUSIKK  Strykerne spiller 

 

EVANGELIET 

 ML Så er vi kommet frem til selve Juleevangeliet; fortellingen om 

Frelserens underfulle fødsel. Julenatt skjer nettopp dette 

som profetene hadde forutsagt.  

 

*             Det står skrevet i evangeliet etter Lukas: 

 
 ML2 Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser 

Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. 

Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var 

landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, 

hver til sin by. 
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Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids 

by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg 

innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og 

som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun 

skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun 

svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom 

for dem. 

 

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken 

og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens 

engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble 

overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, 

jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I 

dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, 

Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn 

som er svøpt og ligger i en krybbe.»  

ML        Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som  

lovpriste Gud og sang:  

  «Ære være Gud i det høyeste, 

  og fred på jorden 

  blant mennesker Gud har glede i!» 

Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, 

sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se 

dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.»  

 

            ML2 Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille 

barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt 

som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, 

undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på 

alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne dro 

tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; 

alt var slik som det var sagt dem. 
    

   DET FJERDE LYSET TENNES 

     ML 
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KORSANG Hellig julekveld 

PREKEN:  Biskop Jan Otto Myrseth 

 

* TROSBEKJENNELSEN 

  L La oss bekjenne vår hellige tro. 

 M Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,  

himmelens og jordens skaper. 

 

Jeg tror på Jesus Kristus,  

Guds enbårne Sønn, vår Herre,  

som ble unnfanget ved Den hellige ånd,  

født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus,  

korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket,  

stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen,  

sitter ved Guds,  den allmektige Faders høyre hånd,  

skal derfra komme igjen  

for å dømme levende og døde. 

 

Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke,  

de helliges samfunn, syndenes forlatelse,  

legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. 

 

 

SALME 

 

1. Stille natt, hellige natt.  

Alt har søvn og mørke tatt.  

Trofast våker de hellige to.  

Varsomt vugger de barnet til ro.  

/: Jorden tar himlen i favn. :/ 

2. Stille natt, hellige natt,  

barnet er vår største skatt.  

Hyrder vekkes av gåtefull klang,  

natten fylles av englenes sang.  

/ : Kristus, vår frelser er født! :/ 
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3.  Stille natt, hellige natt,  

aldri ble vår jord forlatt.  

Himlen smiler fra barnets munn,  

kommer nær i en frelsende stund.  

/: Vier Guds fremtid til vår. :/ 

 

FORBØNN 

 

 L Takken og bønnen hører sammen.  

  La oss vende oss til Gud i bønn  

  og be for den verden vi er en del av.  

 

 L Vi takker deg, Gud, for din uendelige kjærlighet mot vår 

verden. Du kom til oss som et fattig barn, for at selv den 

minste og den fattigste blant oss skal kunne tro at du er nær 

og elsker oss alle. 

 

 ML  Vi ber for byen vår, for hver gate og hvert hus, for barn, unge 

og voksne som hver på sin måte nå gjør seg klar til høytid. 

Gjør gleden vår dypere. Gi styrke til den som har tungt å 

bære. Legg i vår munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. 

 

 L Gud, vi ber. 

 

 M Vi ser deg, Herre Jesus, som en av jordens små. 

  Din fødsel er et under vi aldri kan forstå. 

  Men i et evig lovsangskor forenes alle slekter. 

  Vi ser deg barn og tror. 

 

 L Gjør oss til redskap for din fred. La din omsorg, din troskap, 

din godhet, din vennlighet, blir vår omsorg og vår troskap, 

slik at din kjærlighet bærer frukt i våre liv.  
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 ML2 Kom til mennesker er i nød. Vern oss fra krig, sykdom og fare, 

og la alle finne et trygt sted å bo. Gi styrke for dagen og 

trygghet for natten. Bevar oss i troen om at du kan gjøre alle 

ting nye. 

 

 L Gud, vi ber. 

 

 M Vår byrde vil du bære og ta vår tyngste vakt. 

  Du skal beseire mørket med kjærlighetens makt. 

  Vi åpner oss for gledens ord! 

  Vi ser deg, barn, og hører 

  Guds hjerteslag på jord. 

 

 Jan T La oss be Herrens bønn: 

 

 M Vår Far i himmelen.  

  La navnet ditt helliges. 

  La riket ditt komme. 

  La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. 

   Gi oss i dag vårt daglige brød, 

  og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir vår skyldnere. 

  Og la oss ikke komme i fristelse, 

  men frels oss fra det onde. 

  For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen. 

 

 L Gud, vi ber. 

 M Ditt komme, Herre Jesus, forvandler jordens natt 

  og bringer lys til mange som føler seg forlatt. 

  Hjelp oss å gå i dine spor! 

  La verden se din godhet 

  igjennom dem som tror! 
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TAKKOFFER / MUSIKK 

 
 L Vår gave på julaften går til Kirkens nødhjelps arbeid. La oss  

            takke og be for gaven. 

 

 Evige Gud, din er jorden og det som fyller den. Alt vi eier  

            tilhører deg. Av ditt eget gir vi deg tilbake. Ta imot oss og  

            våre gaver i Jesu navn. Amen. 

 
  Vipps Kirkens nødhjelp: #2426 
 

SENDELSE 

 
* VELSIGNELSEN 

 

 L La oss prise Herren! 

 A Gud være lovet, halleluja, halleluja, halleluja 

 

 L Herren velsigne deg og bevare deg.  

Herren la sitt ansikt lyse  over deg og være deg nådig.  

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. 

 A Amen. Amen. Amen. 

 

  3 x 3 klokkeslag 

 

 

* UTGANGSSALME 

 

1. Deilig er jorden,  

prektig er Guds himmel,  

skjønn er sjelenes pilgrimsgang!  

Gjennom de fagre riker på jorden  

går vi til Paradis med sang.  



11 

 11 

 

2. Tider skal komme,  

tider skal henrulle,  

slekt skal følge slekters gang;  

aldri forstummer tonen fra himlen  

i sjelens glade pilgrimssang.  

 

      3. Englene sang den 

først for markens hyrder;  

skjønt fra sjel til sjel det lød:  

Fred over jorden,  

menneske, fryd deg!  

Oss er en evig Frelser født!  

 


