HALLELUJAVERSER

När ett halleluja med tillhörande vers sjungs före evangeliet ger det en tydlig rytm i ordets
liturgi. En försångare eller kör kan intonera hallelujat och församlingen stämma in i det.
Därefter sjungs en vers, som förbereder evangelieläsningen ( se nedan ). Efter versen
upprepar alla hallelujat. Efter evangelieläsningen kan halleluja, utan vers, sjungas igen.
Många olika tonsättningar finns till halleluja, t. ex. sv. ps. 679, 965 och 966 i Psalmer i 2000talet, flera melodier från Taizé. Under fastan sjungs inte halleluja; istället kan en annan
lämplig sång användas med respektive sön- och helgdags föreslagna vers, t. ex. antifonerna
till sv. ps. 656, 657, 658, 659 eller 667. Ett annat alternativ är att under fastan sjunga en psalm.

FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT
Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden ( Matt 21 : 9 ).
ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT
Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet ( Mark 1 : 15 )
eller Omvänd er, säger Herren. Himmelriketär nära ( Matt 4 : 17 ).
TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT
Bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Alla människor ska se Guds frälsning ( Luk 3 : 4, 6 ).
FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT
Jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt ( Luk 1 : 38 ).
JULNATTEN
Jag bär bud till er om en stor glädje : Idag har en Frälsare fötts åt er, han är Messias Herren
( Luk 2 : 10 – 11 ).
JULMORGONEN
Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt ( Luk 2 : 14 ).
JULDAGEN
Helig är denna dag, ty idag har Ljuset gått upp över världen. Kom, låt oss tillbe Herren
eller Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet ( Joh 1 : 14 ).
ANNANDAG JUL/DEN HELIGE STEFANOS DAG
Den som mister sitt liv för min skull, säger Herren, han ska finna det ( Matt 10 : 39 ).
SÖNDAGEN EFTER JUL
Ordet blev människa och bodde ibland oss; alla som tar emot honom får bli Guds barn ( Joh
1 : 14, 12 ).

NYÅRSDAGEN
Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet ( Heb 13 : 8 ).
SÖNDAGEN EFTER NYÅR
Årg. 1 : Jag talar inte av mig själv, säger Herren, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig
vad jag ska säga ( Joh 12 : 49 ). Årg. 2 och 3 : Så säger Herren : Mitt hus ska kallas ett bönens
hus ( Matt 21 : 13 ).
TRETTONDEDAG JUL
Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom ( Matt 2 : 2 ).
FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN
Detta är min älskade Son, han är min utvalde. Lyssna till honom ( Matt 17 : 5 ).
ANDRA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN
Årg. 1 och 3 : Vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende Sonen får av sin Fader ( Joh
1 : 14 ). Årg. 2 : Herre, ge mig det levande vattnet, så att jag aldrig mer blir törstig ( Joh 4 : 15 ).
TREDJE SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN
Årg. 1 : Herre, jag är inte värdig att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord så blir jag
helad ( Matt 8 : 8 ). Årg. 2 : Vi har funnit Messias. Nåden och sanningen har kommit genom
honom ( Joh 1 : 41, 17 ). Årg. 3 : Kristus tog våra sjukdomar, och han lyfte av oss våra plågor
( Matt 8 : 17 ).
FJÄRDE SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN
Jesus Kristus är vårt hopp, han ska rädda oss ( jfr 2 Kor 1 : 10 ).
FEMTE SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN
Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet ( Kol 3 : 16 ).
SJÄTTE SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN
Min Fader verkar ännu i denna stund, säger Herren, och därför verkar också jag ( Joh 5 : 17 ).
SEPTUAGESIMA
Låt ditt ansikte lysa över din tjänare, och lär mig dina stadgar ( Ps 119 : 135 ).
SEXAGESIMA
Herre till vem skulle vi gå. Du har det eviga livets ord ( Joh 6 : 68 ).
FASTLAGSSÖNDAGEN
Människosonen har kommit för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många ( Mark 10 : 45 ) eller
Om någon vill tjäna mig, ska han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara
( Joh 12 : 26 ).

ASKONSDAGEN
Idag må ni inte förhärda era hjärtan utan höra Herrens röst ( jfr Ps 95 : 8 ).
FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN
Människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun ( Matt 4 : 4 ).
ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN
Årg. 1 : Jesus förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar bland folket
( Matt 4 : 23 ). Årg. 2 och 3 : Gud har älskat oss och sänt sin Son som försoningsoffer för våra
synder ( 1 Joh 4 : 10 ).
TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN
Årg. 1 och 3 : Denna världens härskare ska fördrivas, säger Herren. Och när jag blir upphöjd
från jorden ska jag dra alla till mig ( Joh 12 : 31 – 32 ). Årg. 2 : Kristus tog vår svaghet, och han
lyfte av oss våra sjukdomar ( Matt 8 : 17 ).
MIDFASTOSÖNDAGEN/FJÄRDE SÖNDAGEN I FASTAN
Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen, säger Herren. Den som äter av
det brödet ska leva i evighet ( Joh 6 : 51 ).
FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN
Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska
gå under utan ha evigt liv ( Joh 3 : 16 ).
PALMSÖNDAGEN
Var hälsad, du vår konung Jesus Kristus, du som förbarmar dig över oss syndare.
SKÄRTORSDAGEN – KVÄLLSMÄSSA
Ett nytt bud ger jag er, säger Herren, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er ( Joh
13 : 34 ) eller Jag är livets bröd, säger Herren. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och
den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta ( Joh 6 : 35 ).
LÅNGFREDAGEN
Kristus var för vår skull lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt
honom och gett honom det namn som står över alla namn ( Fil 2 : 8 – 9 ).
PÅSKNATTEN – PÅSKVAKA
(psaltarpsalm och hallelujavers) Ps 118 : 1 – 2, 16 – 17, 22 – 23, R. Halleluja, halleluja, halleluja.
PÅSKDAGEN
Jag är den förste och den siste, säger Herren, och den som lever. Jag var död, och se, jag lever
i evigheters evighet ( Upp 1 : 17 – 18 ).

ANNANDAG PÅSK
Herre Jesus, öppna skrifterna för oss; gör våra hjärtan brinnande när du talar till oss ( jfr Luk
24 : 32 ).
ANDRA SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN
Årg. 1 och 2 : Kristus uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Han visade sig för
Kefas och sedan för de tolv ( 1 Kor 15 ). Årg. 3 : Saliga de som inte har sett men ändå tror,
säger Herren ( Joh 20 : 29 ).
TREDJE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN
Jag är den gode herden, säger Herren. Och jag ger mitt liv för fåren ( Joh 10 : 14, 15 ).
FJÄRDE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN
Årg. 1 : Jag ska inte lämna er ensamma, säger Herren, jag ska komma till er, och era hjärtan
ska glädja sig ( jfr Joh 14 : 18 ). Årg. 2 : Jag är vägen, sanningen och livet, säger Herren. Den
som har sett mig har sett Fadern ( Joh 14 : 6, 9 ). Årg. 3 : Ett nytt bud ger jag er, säger Herren,
att ni ska älska varandra så som jag har älskat er ( Joh 13 : 34 ).
FEMTE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN
Årg. 1 och 3 : Helga oss i sanningen; ditt ord är sanning ( Joh 17 : 17 ). Årg. 2 : Ett nytt bud ger
jag er, säger Herren, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er ( Joh 13 : 34 ).
BÖNSÖNDAGEN/SJÄTTE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN
Be, så ska ni få. Sök, så ska ni finna. Bulta, så ska dörren öppnas ( Matt 7 : 7 ).
KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG
Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Jag är med er alla dagar till tidens slut ( Matt 28 : 19, 20 ).
SJUNDE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN/SÖNDAGEN FÖRE PINGST
Jag ska inte lämna er ensamma, säger Herren, jag ska sända er Hjälparen, den helige
Ande ( jfr Joh 14 : 18; 15 : 26 ).
PINGSTDAGEN
O du helige Ande kom, uppfyll dina troendes hjärtan och tänd i oss din kärleks eld.
ANNANDAG PINGST
O du helige Ande kom, uppfyll dina troendes hjärtan och tänd i oss din kärleks eld.
HELIGA TREFALDIGHETS DAG
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, som var och som är och som ska komma
( jfr Upp 1 : 8 ).
FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Vi måste födas på nytt. Herren ska döpa oss med helig Ande och eld ( jfr Joh 3 : 3; Matt 3 : 11 ).

ANDRA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Årg. 1 och 3 : Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag ska skänka er vila, säger
Herren ( Matt 11 : 28 ). Årg. 2 : Må vår Herre Jesu Kristi Fader ge vårt inre öga ljus, så att vi ser
vilket hopp han har kallat oss till ( jfr Ef 1 : 17 – 18 ).
TREDJE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka, säger Herren. Jag har inte kommit för
att kalla rättfärdiga utan syndare ( Matt 9 : 12 – 13 ).
FJÄRDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Vänd om till mig av allt ert hjärta, säger Herren, ty jag är nådig och barmhärtig ( jfr Joel 2 : 12 –
13 ).
APOSTLADAGEN/FEMTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
O Gud, vi lovar dig. O Herre, vi bekänner dig. Dig prisar apostlarnas saliga kör ( Te Deum ).
SJÄTTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Årg 1 : Saliga de som hör ordet och tar vara på det och genom uthållighet bär frukt ( jfr Luk
8 : 15 ). Årg. 2 och 3 : Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där jag är kommer också
min tjänare att vara ( Joh 12 : 26 ).
KRISTI FÖRKLARINGS DAG/SJUNDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Detta är min älskade Son, han är min utvalde. Lyssna till honom ( Matt 17 : 5 ).
ÅTTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Årg. 1 : Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er, säger Herren. Om någon är kvar i mig, bär han rik
frukt ( Joh 15 : 4, 5 ). Årg. 2 och 3 : Jag är världens ljus, säger Herren. Den som följer mig ska ha
livets ljus ( Joh 8 : 12 ).
NIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Årg. 1 och 2 : Tjäna varandra som goda förvaltare av Guds nåd ( 1 Pet 4 : 10 ). Årg. 3 : Var
trogen intill döden, säger Herren, så ska jag ge dig livets segerkrans ( Upp 2 : 10 ).
TIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Årg. 1 : Jag är vinstocken, ni är grenarna, säger Herren. Om någon är kvar i mig och jag i
honom bär han rik frukt ( Joh 15 : 5 ). Årg. 2 : Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag
mitt ibland dem, säger Herren ( Matt 18 : 20 ). Årg. 3 : Tjäna varandra, var och en med den
nådegåva han har fått ( 1 Pet 4 : 10 ).
ELFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Tala, Herre, din tjänare hör; du har det eviga livets ord ( 1 Sam 3 : 9; Joh 6 : 68 ).
TOLFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Om Sonen befriar er blir ni verkligen fria ( Joh 8 : 36 ).

TRETTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss ( 1 Joh
4 : 12 ).
FJORTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas Fader ( Ef 4 : 5 – 6 )
eller Församla din kyrka, Herre, från jordens ändar till ett i ditt rike, ty din är äran och
makten genom Jesus Kristus i evighet ( jfr Didache 9 : 4 ).
FEMTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också ( Matt 6 : 33 ).
SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Jag är uppståndelsen och livet, säger Herren. Den som lever och tror på mig ska aldrig
någonsin dö ( Joh 11 : 25, 26 ).
SJUTTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket ( Matt 5 : 3 ).
ARTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Saliga de som hör ordet och tar vara på det och genom uthållighet bär frukt
( jfr Luk 8 : 15 ).
NITTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Årg. 1 : Alla dina ord är ande och liv, du har det eviga livets ord ( Joh 6 : 63, 68 ).
Årg. 2 : Jag är världens ljus, säger Herren. Den som följer mig ska ha livets ljus ( Joh 8 : 12 ).
Årg. 3 : En stor profet har uppstått bland oss, Gud har besökt sitt folk ( Luk 7 : 16 ).
TJUGONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Årg. 1 och 3 : Den som gör min vilja, säger Herren, är min bror och syster och mor ( Mark
3 : 35 ).
Årg. 2 : Alla dina ord är ande och liv, du har det eviga livets ord ( Joh 6 : 63, 68 ).
TJUGOFÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning ( jfr Ps 86 : 11 ).
TJUGOANDRA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Herren ska en dag föra rätten till seger; hans namn ska ge folken hopp ( Matt 12 : 20, 21 ).
TJUGOTREDJE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Gud var i Kristus och försonade hela världen med sig själv, och han har anförtrott oss
försoningens ord ( jfr 2 Kor 5 : 19 ).

TJUGOFJÄRDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden
( Luk 19 : 38 ).
SÖNDAGEN FÖRE DOMSSÖNDAGEN
Håll er vakna, ty ni vet inte när Människosonen kommer ( jfr Matt 24 : 42, 44 )
eller Håll er vakna och be, så att ni kan stå upprätta inför Människosonen ( Luk 21 : 36 ).
DOMSSÖNDAGEN
Var trogen intill döden, säger Herren, så ska jag ge dig livets segerkrans ( Upp 2 : 10 ).
KYNDELSMÄSSODAGEN/JUNGFRU MARIE KYRKOGÅNGSDAG
Jesus Kristus är ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel ( jfr
Luk 2 : 32 ).
JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG
Ordet blev människa och bodde ibland oss, och vi såg hans härlighet ( Joh 1 : 14 ).
MIDSOMMARDAGEN
Årg. 1 : Gud har skapat världen och allt den rymmer, han är Herre över himmel och jord
( Apg 17 : 24 ). Årg. 2 : Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra
också ( Matt 6 : 33 ). Årg. 3 : Herren ger de törstande att dricka och mättar de hungriga med
allt gott ( Ps 107 : 9 ).
DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG
Du, mitt barn, ska kallas den Högstes profet, ty du ska gå före Herren och bana väg för
honom ( Luk 1 : 76 ).
DEN HELIGE MIKAELS DAG
Prisa honom, alla hans änglar, prisa honom, hela hans här ( Ps 148 : 2 ).
TACKSÄGELSEDAGEN
Tacka alltid Gud, ge honom ära. Det är hans vilja i Kristus Jesus ( jfr 1 Thess 5 : 18 ).
ALLA HELGONS DAG
Ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk. Han har kallat er
från mörkret till sitt underbara ljus ( 1 Pet 2 : 9 ).
ALLA SJÄLARS DAG/SÖNDAGEN EFTER ALLA HELGONS DAG
Alla som ser Sonen och tror på honom ska ha evigt liv, säger Herren ( Joh 6 : 40 ).

