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LESTRARNIR NÍU 

(VIÐ JÓLASÖNGVA) 
 
Söfnuðurinn standi. Söfnuðurinn er leiddur í bæna með eftirfarandi orðum: 
 
Kæru Krists vinir, hlýðið enn á ný með gleði og fögnuði á boðun engilsins nú á 
aðfangadegi jóla (aðventu). Gangið áleiðis til Betlehem í huga og hjarta til þess að sjá 
þá atburði sem þar hafa gjörst og barnið í jötunni. 
 
Lesum því og hugleiðum frásagnir Heilagrar Ritningar um kærleika Guðs frá fyrsta 
degi óhlýðni vorrar til dýrlegrar endurlausnar sem barnið helga hefur komið til leiðar. 
 
En fyrst skulum við biðja knúin af neyð alls heimsins; biðjum um frið á jörðu og 
góðvild meðal allra þjóða; biðjum fyrir einingu og bræðralagi í kirkjunni, sem 
Drottinn grundvallaði með komu sinni, sérstaklega hér í söfnuðinum. 
 
Og minnumst þeirra í bænum vorum sem eru fátækir og bjargarlausir, vegna þess að 
það gleður hjarta Drottins að við biðjum í hans nafni. Minnumst þeirra sem líður 
skort, þeirra sem eru órétti beittir, eru sjúkir og sorgmæddir, einmana og úthýst, 
öldruðum og börnum. Minnumst allra sem þekkja ekki Drottin vorn eða elska hann 
ekki eða hafa hryggt hjarta hans með synd. 
 
Að lokum skulum við minnast frammi fyrir Guði allra sem með oss fagna á annarri 
strönd í meira ljósi, skarinn sem enginn getur tölu á komið en festu von sína á Orðið 
sem varð hold og með þeim erum við eitt í Drottni vorum um aldir alda. 
 
Allar bænir vorar og lofgjörð berum við fram í auðmýkt fyrir hástól himnanna með 
orðunum sem Kristur sjálfur kenndi oss og biðjum saman: 
 
Faðir vor. 
 
Söfnuðurinn sest. 
Lesurunum níu fer best að raða upp eftir ákveðinni skipann; í dómkirkju til dæmis frá kórmeðlimi 
(þeim yngsta, barnakór) upp í biskup. 
Hver lesari gengur fram að lespúlti í upphafi lokaerindis undanfarandi sálms og kynnir lesturinn með 
tilteknum orðum. Í lok lestursins staldrar lesarinn við og segir: 
Guði sé þakkargjörð. 
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FYRSTI LESTUR 
 

Guð boðaði í aldingarðinum Eden  
að afkvæmi konunnar myndi merja höfuð höggormsins. 

(1. Mós. 3: 8-15) 
8 En er þau heyrðu til Drottins Guðs, sem var á gangi í aldingarðinum í 
kveldsvalanum, þá reyndi maðurinn og kona hans að fela sig fyrir Drottni Guði 
millum trjánna í aldingarðinum. 9 Drottinn Guð kallaði á manninn og sagði við hann: 
Hvar ertu? 10 Hann svaraði: Ég heyrði til þín í aldingarðinum og varð hræddur, af því 
að ég er nakinn, og ég faldi mig. 11 En hann mælti: Hver hefir sagt þér, að þú værir 
nakinn? Hefir þú etið af trénu, sem ég bannaði þér að eta af? 12 Þá svaraði maðurinn: 
Konan, sem þú gafst mér til sambúðar, hún gaf mér af trénu, og ég át. 13 Þá sagði 
Drottinn Guð við konuna: Hvað hefir þú gjört? Og konan svaraði: Höggormurinn 
tældi mig, svo að ég át. 14 Þá sagði Drottinn Guð við höggorminn: Af því að þú 
gjörðir þetta, skalt þú vera bölvaður meðal alls fénaðarins og allra dýra merkurinnar. 
Á kviði þínum skalt þú skríða og mold eta alla þína lífdaga. 15 Og fjandskap vil ég 
setja milli þín og konunnar, milli þíns sæðis og hennar sæðis. Það skal merja höfuð 
þitt, og þú skalt merja hæl þess. 
 

ANNAR LESTUR 
 

Guð hét hinum trúfasta Abraham því að hann  myndi eignast afkomanda 
sem yrði þjóðum jarðarinnar til blessunar. 

1. Mós. 22: 15-18 
15 Engill Drottins kallaði annað sinn af himni til Abrahams 16 og mælti: Ég sver við 
sjálfan mig, segir Drottinn, að fyrst þú gjörðir þetta og synjaðir mér eigi um einkason 
þinn, 17 þá skal ég ríkulega blessa þig og stórum margfalda kyn þitt, sem stjörnur á 
himni, sem sand á sjávarströnd. Og niðjar þínir skulu eignast borgarhlið óvina sinna. 
18 Og af þínu afkvæmi skulu allar þjóðir á jörðinni blessun hljóta, vegna þess að þú 
hlýddir minni röddu. 
 

ÞRIÐJI LESTUR 
 

Jesaja spáði fyrir um  fæðingu og vald Krists. 
Jes. 9: 2, 6-7 

2 Sú þjóð, sem í myrkri gengur, sér mikið ljós. Yfir þá, sem búa í landi náttmyrkranna, 
skín ljós. ... 6 Því að barn er oss fætt, sonur er oss gefinn. Á hans herðum skal 
höfðingjadómurinn hvíla. Nafn hans skal kallað Undraráðgjafi, Guðhetja, 
Eilífðarfaðir, Friðarhöfðingi. 7 Mikill skal höfðingjadómurinn verða og friðurinn 
engan enda taka á hásæti Davíðs og í ríki hans. Hann mun reisa það og efla með 
réttvísi og réttlæti héðan í frá og að eilífu. Vandlæting Drottins allsherjar mun þessu 
til vegar koma. 
 

FJÓRÐI LESTUR 
 

Friðurinn sem Kristur kemur með er birtur fyrir fram 
Jes. 11:1-9 

1Af stofni Ísaí mun kvistur fram spretta og angi upp vaxa af rótum hans. 2Yfir honum 
mun hvíla andi Drottins: Andi vísdóms og skilnings, andi ráðspeki og kraftar, andi 
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þekkingar og ótta Drottins. 3Unun hans mun vera að óttast Drottin. ... 4Með réttvísi 
mun hann dæma hina fátæku og skera með réttlæti úr málum hinna nauðstöddu í 
landinu. ... 6Þá mun úlfurinn búa hjá lambinu og pardusdýrið liggja hjá kiðlingnum, 
kálfar, ung ljón og alifé ganga saman og smásveinn gæta þeirra. 7Kýr og birna munu 
vera á beit saman og kálfar og húnar liggja hvorir hjá öðrum, og ljónið mun hey eta 
sem naut. 8Brjóstmylkingurinn mun leika sér við holudyr nöðrunnar, og barnið 
nývanið af brjósti stinga hendi sinni inn í bæli hornormsins. 9 Hvergi á mínu heilaga 
fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra, því að jörðin er full af þekkingu á 
Drottni, eins og djúp sjávarins er vötnum hulið. 
 
 

ANNAR FJÓRÐI LESTUR 
 

Spámaðurinn Míka sagði fyrir vegsemd  
litlu borgarinnar Betlehem 

Míka 5: 1-3 
2 Og þú, Betlehem Efrata, þótt þú sért einna minnst af héraðsborgunum í Júda, þá skal 
þó frá þér koma sá, er vera skal drottnari í Ísrael, og ætterni hans vera frá umliðinni 
öld, frá fortíðar dögum. 3 Fyrir því mun Guð yfirgefa þá til þess tíma, er sú hefir fætt, 
er fæða skal, en þá munu leifar ættbræðra hans hverfa aftur til Ísraelsmanna. 4 Þá mun 
hann standa og halda þeim til haga í krafti Drottins, í hinu tignarlega nafni Drottins 
Guðs síns, og þeir skulu óhultir búa, því að þá skal hann mikill vera til endimarka 
jarðar. 
 

FIMMTI LESTUR 
 

Engillinn Gabríel boðar Maríu mey mikla vegsemd 
Lúk. 1: 26-35, 38 

26En á sjötta mánuði var Gabríel engill sendur frá Guði til borgar í Galíleu, sem heitir 
Nasaret, 27til meyjar, er var föstnuð manni, sem Jósef hét, af ætt Davíðs, en mærin hét 
María. 28Og engillinn kom inn til hennar og sagði: Heil vert þú, sem nýtur náðar 
Guðs! Drottinn er með þér. 29En hún varð hrædd við þessi orð og hugleiddi, hvílík 
þessi kveðja væri. 30Og engillinn sagði við hana: Óttast þú eigi, María, því að þú hefur 
fundið náð hjá Guði. 31Þú munt þunguð verða og son ala, og þú skalt láta hann heita 
JESÚ. 32Hann mun verða mikill og kallaður sonur hins hæsta. Drottinn Guð mun gefa 
honum hásæti Davíðs föður hans, 33og hann mun ríkja yfir ætt Jakobs að eilífu, og á 
ríki hans mun enginn endir verða. 34Þá sagði María við engilinn: Hvernig má þetta 
verða, þar eð ég hef ekki karlmanns kennt? 35Og engillinn sagði við hana: Heilagur 
andi mun koma yfir þig og kraftur hins hæsta mun yfirskyggja þig. Fyrir því mun og 
barnið verða kallað heilagt, sonur Guðs. ... 38Þá sagði María: Sjá, ég er ambátt 
Drottins. Verði mér eftir orðum þínum. Og engillinn fór burt frá henni. 
 

ANNAR FIMMTI LESTUR 
 

Spámaðurinn í útlegð sá fyrir komu Drottins í dýrð 
Jes. 60: 1-6, 19 

1 Statt upp, skín þú, því að ljós þitt kemur og dýrð Drottins rennur upp yfir þér! 2 Sjá, 
myrkur grúfir yfir jörðinni og sorti yfir þjóðunum. En yfir þér upp rennur Drottinn, og 
dýrð hans birtist yfir þér. 3 Þjóðirnar stefna á ljós þitt og konungar á ljómann, sem upp 



LESTRARNIR NÍU 

 4 

rennur yfir þér. 4 Hef upp augu þín og litast um: Þeir safnast allir saman og koma til 
þín. Synir þínir koma af fjarlægum löndum, og dætur þínar eru bornar á mjöðminni. 5 
Við þá sýn muntu gleðjast, hjarta þitt mun titra og svella, því að auðlegð hafsins 
hverfur til þín og fjárafli þjóðanna kemur undir þig. 6 Mergð úlfalda hylur þig, ungir 
úlfaldar frá Midían og Efa. Þeir koma allir frá Saba, gull og reykelsi færa þeir, og þeir 
kunngjöra lof Drottins. ... 19 Þú skalt ekki framar hafa sólina til að lýsa þér um daga, 
og tunglið skal ekki skína til að gefa þér birtu, heldur skal Drottinn vera þér eilíft ljós 
og Guð þinn vera þér geislandi röðull. 
 

SJÖTTI LESTUR 
 

Guðspjallamaðurinn Matteus segir frá fæðingu Jesú 
Matt. 1: 18-22 

18 Fæðing Jesú Krists varð með þessum atburðum: María, móðir hans, var föstnuð 
Jósef. En áður en þau komu saman, reyndist hún þunguð af heilögum anda. 19 Jósef, 
festarmaður hennar, sem var grandvar, vildi ekki gjöra henni opinbera minnkun og 
hugðist skilja við hana í kyrrþey. 20 Hann hafði ráðið þetta með sér, en þá vitraðist 
honum engill Drottins í draumi og sagði: Jósef, sonur Davíðs, óttastu ekki að taka til 
þín Maríu, heitkonu þína. Barnið, sem hún gengur með, er af heilögum anda. 21 Hún 
mun son ala, og hann skaltu láta heita Jesú, því að hann mun frelsa lýð sinn frá 
syndum þeirra. 22 Allt varð þetta til þess, að rætast skyldu orð Drottins fyrir munn 
spámannsins: 
 

ANNAR SJÖTTI LESTUR 
 

Guðspjallamaðurinn Lúkas segir frá fæðingu Jesú 
Lúk. 2: 1-7 

1 En það bar til um þessar mundir, að boð kom frá Ágústus keisara, að skrásetja skyldi 
alla heimsbyggðina. 2 Þetta var fyrsta skrásetningin og var gjörð þá er Kýreníus var 
landstjóri á Sýrlandi. 3 Fóru þá allir til að láta skrásetja sig, hver til sinnar borgar. 4 Þá 
fór og Jósef úr Galíleu frá borginni Nasaret upp til Júdeu, til borgar Davíðs, sem heitir 
Betlehem, en hann var af ætt og kyni Davíðs, 5 að láta skrásetja sig ásamt Maríu 
heitkonu sinni, sem var þunguð. 6 En meðan þau voru þar, kom sá tími, er hún skyldi 
verða léttari. 7 Fæddi hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í 
jötu, af því að eigi var rúm handa þeim í gistihúsi. 
 

SJÖUNDI LESTUR 
 

Hirðarnir fara að jötunni lágu. 
Lúk. 2: 8-16 

8 En í sömu byggð voru hirðar úti í haga og gættu um nóttina hjarðar sinnar. 9 Og 
engill Drottins stóð hjá þeim, og dýrð Drottins ljómaði kringum þá. Þeir urðu mjög 
hræddir, 10 en engillinn sagði við þá: Verið óhræddir, því sjá, ég boða yður mikinn 
fögnuð, sem veitast mun öllum lýðnum: 11 Yður er í dag frelsari fæddur, sem er 
Kristur Drottinn, í borg Davíðs. 12 Og hafið þetta til marks: Þér munuð finna ungbarn 
reifað og lagt í jötu. 13 Og í sömu svipan var með englinum fjöldi himneskra hersveita, 
sem lofuðu Guð og sögðu: 14  Dýrð sé Guði í upphæðum, og friður á jörðu með 
mönnum, sem hann hefur velþóknun á. 15 Þegar englarnir voru farnir frá þeim til 
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himins, sögðu hirðarnir sín á milli: Förum beint til Betlehem að sjá það, sem gjörst 
hefur og Drottinn hefur kunngjört oss. 
 

ÁTTUNDI LESTUR 
 

Vitringarnir fylgja stjörnunni til Jesú-barnsins 
Matt. 2: 1-11 

1 Þegar Jesús var fæddur í Betlehem í Júdeu á dögum Heródesar konungs, komu 
vitringar frá Austurlöndum til Jerúsalem 2 og sögðu: Hvar er hinn nýfæddi konungur 
Gyðinga? Vér sáum stjörnu hans renna upp og erum komnir að veita honum lotningu. 
3 Þegar Heródes heyrði þetta, varð hann skelkaður og öll Jerúsalem með honum. 4 Og 
hann stefndi saman öllum æðstu prestum og fræðimönnum lýðsins og spurði þá: Hvar 
á Kristur að fæðast? 5 Þeir svöruðu honum: Í Betlehem í Júdeu. En þannig er ritað hjá 
spámanninum: 6 Þú Betlehem, í landi Júda, ekki ertu síst meðal hefðarborga Júda. Því 
að höfðingi mun frá þér koma, sem verður hirðir lýðs míns, Ísraels. 7 Þá kallaði 
Heródes vitringana til sín á laun og grófst eftir því hjá þeim, nær stjarnan hefði birst. 8 
Hann sendi þá síðan til Betlehem og sagði: Farið og spyrjist vandlega fyrir um barnið, 
og er þér finnið það látið mig vita, til þess að ég geti einnig komið og veitt því 
lotningu. 9 Þeir hlýddu á konung og fóru. Og stjarnan, sem þeir sáu austur þar, fór 
fyrir þeim, uns hana bar þar yfir, sem barnið var. 10 Þegar þeir sáu stjörnuna, glöddust 
þeir harla mjög, 11 þeir gengu inn í húsið og sáu barnið og Maríu, móður þess, féllu 
fram og veittu því lotningu. Síðan luku þeir upp fjárhirslum sínum og færðu því gjafir, 
gull, reykelsi og myrru. 
 

NÍUNDI LESTUR 
 
Söfnuður standi 
 

Guðspjallamaðurinn Jóhannes opinberar  
leyndardóminn mikla  að Guð gerðist maður 

Jóh. 1: 1-14 
1 Í upphafi var Orðið, og Orðið var hjá Guði, og Orðið var Guð. 2 Hann var í upphafi 
hjá Guði. 3 Allir hlutir urðu fyrir hann, án hans varð ekki neitt, sem til er. 4 Í honum 
var líf, og lífið var ljós mannanna. 5 Ljósið skín í myrkrinu, og myrkrið tók ekki á 
móti því. 6 Maður kom fram, sendur af Guði. Hann hét Jóhannes. 7 Hann kom til 
vitnisburðar, til að vitna um ljósið, svo að allir skyldu trúa fyrir hann. 8 Ekki var hann 
ljósið, hann kom til að vitna um ljósið. 9 Hið sanna ljós, sem upplýsir hvern mann, 
kom nú í heiminn. 10 Hann var í heiminum, og heimurinn var orðinn til fyrir hann, en 
heimurinn þekkti hann ekki.  11 Hann kom til eignar sinnar, en hans eigin menn tóku 
ekki við honum.  12 En öllum þeim, sem tóku við honum, gaf hann rétt til að verða 
Guðs börn, þeim, er trúa á nafn hans. 13 Þeir eru ekki af blóði bornir, ekki að holds 
vild né manns vilja, heldur af Guði fæddir. 14 Og Orðið varð hold, hann bjó með oss, 
fullur náðar og sannleika, og vér sáum dýrð hans, dýrð, sem sonurinn eini á frá 
föðurnum. 15 Jóhannes vitnar um hann og hrópar: Þetta er sá sem ég átti við, þegar ég 
sagði: Sá sem kemur eftir mig, var á undan mér, enda fyrri en ég. 16 Af gnægð hans 
höfum vér allir þegið, náð á náð ofan. 17 Lögmálið var gefið fyrir Móse, en náðin og 
sannleikurinn kom fyrir Jesú Krist. 18 Enginn hefur nokkurn tíma séð Guð. Sonurinn 
eini, Guð, sem er í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. 
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Prestur: Drottinn sé með yður. 
Svar: Og með þínum anda. 
Prestur: Biðjum. 
 
Allir krjúpa 
 

Kollekta aðfangadag jóla: 
Ó, Guð sem gleður okkur með minningu eingetins sonar þíns Jesú Krists á hverju ári: 
Veit að við tökum við honum með fögnuði sem frelsara vorum svo að við í fullu 
trausti varðveitumst í honum þegar hann kemur til að vera dómari vor, sem lifir og 
ríkir með Guði föður í einingu heilags anda, einn sannur Guð um aldir alda. Amen. 
 
Eða 

Kollekta jóladags: 
Almáttugi Guð sem gefið hefur oss þinn eingetinn son sem tók á sig eðli vort og á 
þessari tíð var fæddur af hreinni mey: Veit að við verðum endurfædd og gerð að 
börnum þínum fyrir náð þína, verðum daglega endurnýjuð í Heilögum Anda fyrir hinn 
sama Drottinn vorn Jesús Krists sem lifir og ríkir í einingu Heilags Anda, einn sannur 
Guð, um aldir alda. Amen. 
 

Blessun: 
Sá sem með holdtekju sinni sameinaði í sér jarðneskt og himneskt fylli þig blíðum 
innri friði og góðvild; og blessun almáttugs Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda, sé 
og veri með þér að eilífu. Amen. 
 
 


