
Lesninger Midnattsmessen (24. desember) 
 

 

1. lesning   Jes 9,2–7 

En sønn er oss gitt 

 

Det folk som vandrer i mørket, får se et stort lys; over 
dem som bor i skyggelandet, stråler lyset frem. Du lar 
dem juble høyt og gjør gleden stor. De gleder seg for ditt 
åsyn som en gleder seg i kornhøsten, som en jubler når 
hærfang skiftes. For åket som tynget folket, stangen 
over nakken på det og staven som driveren brukte, har 
du brutt i stykker som på Midjans dag. 

Ja, hver støvel som trampet i stridsgny, og hver kappe 
som er tilsølt med blod, skal brennes opp og bli til føde 
for ilden. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. 
Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal 
være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og 
Fredsfyrste. Så skal herreveldet bli stort og freden være 
uten ende over Davids trone og hans kongerike. Han 
skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og 
rettferdighet fra nå og til evig tid. Herren, Hærskarenes 
Gud, skal gjøre dette i sin brennende iver. 

 

 

 

 

 



Responsoriesalme   Sal 96 (95),1–2a. 2b–3. 11–12. 13 

 

Omkved: En frelser er oss født i dag. Han er Kristus 
Herren. 

 

Syng en ny sang for Herren, 
syng for Herren, all jorden. 
Syng for Herren, pris hans navn. 

 

Forkynn hans frelse fra dag til dag. 
Forkynn for hedninger hans ære, 
hans under for alle folk. 

 

Himmelen glede seg, jorden juble, 
havet bruse i all sin fylde; 
marken juble og alt den bærer. 
 

Hvert tre i skogen rope av fryd, 
for Herrens åsyn, for han kommer. 
Han kommer for å dømme jorden. 
Han skal dømme folkene med sannhet og rettferd. 

 

 

 

 

 

 



2. lesning   Tit 2,11–14 

Guds nåde har stått synlig frem for alle mennesker 

 

 

Guds nåde har stått synlig frem for verden, med frelse 
for alle mennesker; den lærer oss å gi avkall på all 
gudløshet og alle verdslige begjær, og leve vårt liv i 
denne verden sømmelig, rettskaffent og fromt, alt mens 
vi ser frem til vårt salige håp, til den dag da vår store 
Gud og frelser Kristus Jesus skal stå frem i sin herlighet. 
For han gav seg selv som løsepenger for oss, for å befri 
oss fra ondskapens makt, så vi kunne bli rene og være 
hans eget folk, ivrige etter å gjøre det gode. 

 

 

 

 

 

Halleluja   Luk 2,10–11 

 

Halleluja.  

Jeg har en stor glede å forkynne dere: 
I dag er deres Frelser født; det er Messias, Herren! 
Halleluja. 

 

 

 

 



Evangelium   Luk 2,1–14 

I dag er en Frelser født for dere 

 

Det hendte i de dager at det utgikk befaling fra Caesar 
Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. 
Dette manntallet var det første, og ble holdt mens 
Quirinius var stattholder i Syria. Og alle drog av sted for 
å la seg innskrive, hver til sin by. 

Så drog da også Josef fra Nasaret i Galilea opp til 
Judea, til Davids by Betlehem – han var nemlig av 
Davids hus og ætt – for å la seg innskrive sammen med 
Maria, sin trolovede, som var med barn. 

Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde. Hun 
fødte da sin sønn, sin førstefødte, svøpte ham og la ham 
i en krybbe. For inne i herberget var det ikke plass til 
dem. 

Nå var det i nabolaget der noen gjetere som holdt til ute 
på marken natten igjennom for å våke over hjorden. Med 
ett stod Herrens engel fremfor dem, og Herrens herlighet 
lyste om dem. De ble ytterst forferdet. Men engelen sa til 
dem: «Frykt ikke. For jeg har en stor glede å forkynne 
dere, og den skal bli hele folket til del: I dag er deres 
Frelser født, her i Davids by; det er Messias, Herren! Og 
dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et lite barn, 
svøpt og liggende i en krybbe.» Og i samme øyeblikk var 
der hos engelen en hel skare fra de himmelske hærer, 
som sang Guds lov og sa: 

«Ære være Gud i det høye! Og fred på jorden – blant 
alle dem hans nåde hviler over!» 

 


