Skriftlesning
TEKSTLESER 1

fra lesepulten:

Hør Herrens ord! Det står skrevet i Første Mosebok:
I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og
tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa
Gud: ”Det skal bli lys!” Og det ble lys.

1 Mos 1,1-3

5

v. 1 Gjør døren høy, gjør porten vid
Under hvert salmevers tennes et lys i den sjuarmede staken.

TEKSTLESER 2

Jes 9,2-6

5

Det står skrevet hos profeten Jesaja, i det niende kapitlet:
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.

v. 2 Rettferdig kommer han her ned

TEKSTLESER 3

Jes 61,1-2a

Det står videre skrevet hos profeten Jesaja, i det sekstiførste kapitlet:
Herren Guds ånd er over meg,
for Herren har salvet meg.
Han har sendt meg
for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse,
for å forbinde dem som har et knust hjerte,
rope ut frihet for dem som er i fangenskap,
og frigjøring for dem som er bundet,
for å rope ut et nådens år fra Herren.

5

v. 3 Han roper ut et nådens år

TEKSTLESER 4

Jes 11,1-3

5

En kvist skal skyte opp fra Isais stubbe,
og et skudd skal spire fram fra hans røtter.
Herrens ånd skal hvile over ham,
en Ånd med visdom og forstand,
en Ånd med råd og styrke,
en Ånd som gir kunnskap og frykt for Herren.
Han skal ha sin glede i frykten for Herren.
Han skal ikke dømme etter det øynene ser,
og ikke skifte rett etter det ørene hører.

v. 4 Å, vel det land, det hus, den gård

TEKSTLESER 5

Jes 60,1-3

5

Det står skrevet hos Jesaja, kapittel elleve:

Det står skrevet hos Jesaja, kapittel seksti:
Reis deg, bli lys!
For lyset ditt kommer,
Herrens herlighet går opp over deg.
Se, mørke dekker jorden,
skodde dekker folkene.
Men over deg går Herren opp,
hans herlighet viser seg over deg.
Folkeslag skal gå mot ditt lys,
konger gå mot din soloppgang.

v. 5 Han er den rette gledesol

TEKSTLESER 6

Mi 5,1-4a

Det står skrevet hos profeten Mika i det femte kapitlet:
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.
Da skal resten av hans brødre komme tilbake til Israels barn.
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.

5

v. 6 Gjør døren høy, riv stengsel ned

TEKSTLESER 7

Profeten Jesaja forteller hvordan kongen skal komme i kapittel sju:
Herren skal selv gi dere et tegn:
Se, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn,
og hun skal gi ham navnet Immanuel.

Jes 7,14

Slik lyder Herrens ord.

5

v. 7 Mitt hjertes dør jeg åpner deg
Under salmeverset reiser alle seg. Liturgen og to konfirmanter går i
evangelieprosesjon ned til midten av kirken.

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes:

LITURG

Joh 8,12

Jesus sier: ”Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre
i mørket, men ha livets lys.”
Slik lyder det hellige evangelium.
Alternativt kan man bruke evangelieteksten fra gjeldende kirkeårsdag.

5

v. 8 Ja, ved din Hellig Ånd det gjør
De som gikk i evangelieprosesjon, går i resesjon tilbake til sine plasser.
Liturgen går til prekestolen.

