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Kom, Jesus, vær vor hyttegæst, 
Hold selv i os din julefest! 
Da skal med Davids-harpens klang 
Dig takke højt vor nytårssang. 
 
 
Lange skygger. 
Julemorgen er skyggerne lange her i Nord. 
Hvis ikke det var julemorgen, ville det være mørket og 
stilheden i naturen, der dominerede denne morgen. Det ville 
alene være vinterens kolde tag om os, der blev lagt mærke til. 
Men det er julemorgen. 
Vintersolhverv kalder vi lyset, der vender. 
Men endnu er lyset lavt, selvom solen er vendt. Julemorgen er 
lyset ganske langsomt på vej tilbage. Men alligevel aftegnes 
mennesker stadig med lange skygger. Mørket tager stadig sin 
store part af døgnet. 
Vejen til menneskers glæde er lang. 
Men i dag er rejsen begyndt. 
For det er julemorgen. 
Lavt lys over et landskab giver skarpe konturer. Især hvis man 
har solen i ryggen. 
Lyset er vendt og vi kan se en lille smule klarere julemorgen på 
grund af det. 
Men vi kan se meget klarere fordi det er julemorgen. 



Morgen efter den nat, hvor mennesker fik lyset i ryggen. 
Ikke kun fra den stigende sol. 
Men fra Gud. 
Der må også have været lavt lys den nat i stalden i Bethlehem. 
Den nat da tiden kom. 
Da hun skulle føde. 
Det skete medens de var der. 
”Det er nu!” har det lydt gennem nattemørket. 
Og selvom de trætte mennesker i nattemørket var forberedte, så 
havde de ikke troet, det kunne ske lige nu. 
At det skulle ske i nat. 
Netop som de troede, at nu var der ro. Netop som en lang rejse 
endelig var slut, og de havde fundet et leje. 
Netop da kom tiden. 
Sådan er det også blevet jul her hos os i Nord. 
Også vi har vidst det længe. Også vi har talt ned. Dag for dag. 
Vi har forberedt os godt og grundigt. Så godt som vi hver især 
kunne. 
Vi har holdt juleaften i aftes, til vi trætte lagde os til ro. 
Nu skulle der ikke ske mere i dag. 
Nu kunne vi ikke komme længere. 
Der blev ro. 
Juleaften gik til ende. 
Lysene på juletræet blev slukket, og gæsterne gik i seng. 
Godterne blev pakket lidt af vejen for  i aften. 
Netop da. 
Blev det julenat. 
Stille nat. 
Hellig Nat. 



Netop der, hvor mennesker holdt op med at forberede. Holdt op 
med at mene, at der var mere endnu, der skulle gøres. Netop 
der stod der en engel over vore senge og vågede. 
Som der stod en engel hos hyrder på en mark ved Bethlehem 
en gang for længe siden. 
En engel, der sagde: ”Frygt ikke”. En engel, der bragte Guds 
glæde til mennesker. Også til de mennesker, der ikke selv 
havde glæde. 
Hjerte løft, din glædes vinger. Det er Guds glæde, der løfter 
vort hjertes vinger. Det er Gud, der kommer til os som fredens 
og frygtløshedens engle, gør os parate til at tage imod Julens 
budskab. 
Også selvom vi måtte sidde i et mørke, vi ikke selv kan se 
enden på. 
”Frygt ikke!” Sådan lød det i nat. Julenat. 
Og nu bryder lyset ind over landskabet med de lange skygger. 
Det kan ikke ses uden for, at det blev jul i nat. 
Måske på trafikken, der er stille. 
Hverdagen, der hviler til på mandag. 
Men ellers ikke. 
For det er ikke sådan det bliver juledag. Ikke med larm og 
ballade ikke med store armbevægelser. 
Men lige så stille. Men altid netop nu. 
Kan det blive jul. 
Kan julesorgen slukkes.  
Ved at lyset stiger over landskabet. Men netop stiger over 
landskabet, der ligner sig selv. Med det, der lyser op og med 
det, der bremser lyset.  Det, der måske skaber lange skygger i 
vores morgenlys. Det, der også står der også i dag, selvom det 



er juledag. Alligevel kan julen trænge ind. For Guds lys skinner 
over landskabet. 
Også her i Nord. 
Også her lyder det, som det lød til trætte hyrder i mørket: ”Gud 
blev menneske i nat. Eder er i dag en frelser født.” 
Og dette skal være Jer et tegn. 
Ikke tegn i sol og måne og stjerner. Ikke himmelkræfterne, der 
rystes. Men et barn. Svøbt og liggende i en krybbe. 
Sådan skal I møde Gud. 
Sådan har Gud har fundet Jer. 
Sådan er Gud kommet til verden 
Sådan som vi også siger, når vi står ved en fødsel: 
Er kommet til verden. 
I nat var det Gud, der kom til verden. Kom til den verden, der 
ikke kan undvære Gud. Ikke kan skabe sin egen glæde. Fordi 
glæde kommer til os og gives videre af os. 
Gud kom til det liv på jorden, hvor skyggerne kan blive lange 
og meget kan stå i vejen for lyset. 
Til alle liv på jorden kom juleevangeliet i nat. 
Med budskab om fred og glæde. 
Julebudet til dem, der bygge. 
Her i mørket og dødens skygge. 
Det var den jord Gud blev menneske på julenat. Den samme  
baggrund som vi kommer til verden på. Til et liv med 
morgenlys og nattemørke. Til den tid, hvor vi skal være fælles 
og den tid, hvor vi skal være alene. 
Men aldrig være uden Gud. 
Aldrig gå veje Gud ikke tør kende. 
Det er julens budskab. 
Den jul, det blev i nat. 



I den verden, der ikke kan forstå det. 
Vi kan ikke forstå det. Vi kommer aldrig til at forstå, at Gud 
skulle komme til verden som et lille barn født midt under en 
rejse bestemt af verdens magthaver kejser Augustus. Det er 
fremmed tale for os, at netop denne kejser skulle blive en del af 
vores jul til alle tider. 
At netop denne beretning for mennesker skulle blive selve 
julen. 
Det ville have været uforståeligt for kejser Augustus selv. Han 
ville vide alt om sin verden. Derfor skulle den tælles op. Sådan 
vil vi også gerne kende vores verden. Derfor tæller vi også op. 
Gør regnskab. 
Ser, at ikke alting stemmer i verden. 
At verden er fyldt af kontraster som landskabet i morgenlyset 
eller aftensolen er fyldt af kontraster. 
Derfor skal alle kontraster med i juleevangeliet. Ellers er Gud 
ikke for alvor kommet til verden. Ikke kommet til vores 
verden. Hvis ikke verdens modstand mod det, vi ikke kan måle 
og veje – ikke kan tælle op -  kom med ville der mangle lange 
skygger. 
Der ville mangle de skygger i Guds menneskeliv på jorden, der 
rækker til den påske, der også skal med julemorgen. 
Også selvom vi sang i aftes, at julen ikke varer til påske. 
Så varer påsken til jul. Selvom der i vores verden er lang vej 
fra krybben i Bethlehem til korset på Golgata. Så skal også det 
nævnes julemorgen. 
For det var derfor Gud lod sig føde i verden. 
For at vi kan leve af hans opstandelse påskemorgen. 
Holde jul og lade vort hjertes vinger løfte af Hans glæde. 



Glæden fra den morgen, hvor langfredags lange skygger blev 
afløst af lyset, der skinnede i mørket. Den morgen, hvor mørket 
ikke fik bugt med lyset. 
Den morgen, hvor englen stod der igen. 
Og sagde: ”Frygt ikke”. 
Som den gjorde til hyrder i nat ved et bål på en mark i 
Bethlehem. 
Glæden er født i nat på jord. 
Guds glæde er kommet ind i vores verden ved de ord: ”Frygt 
ikke”. 
Thi se. 
Jeg forkynder Jer. 
Det kommer til os. 
Ud af nattemørket og roen kommer juleevangeliet til os endnu 
en gang. 
Som dagen kommer til os endnu en gang. 
Julemorgen kommer til os endnu en gang. 
Ære være Gud i det højeste og på jorden fred i mennesker, der 
har hans velbehag. 
 
Glædelig Jul. 
 
AMEN 
 
 
 
 


