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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. 

 

I begyndelsen var Ordet. 

Da verden begyndte var ordet allerede. Det var med til at 

begynde.  

Derfor begyndte verden ikke med Ordet, men med 

begyndelsen. Og Ordet var med i den. 

Der var allerede sagt noget inden verden begyndte. Men Ordet 

var hos Gud, derfor hørte verden det ikke. 

Først da Ordet kom til verden, kunne verden lade sig rive med 

af det, som evangelisten Johannes siger i dag.  

Sådan begynder vores liv. Med at der har været noget forud for 

os. Noget der er uafhængigt af os. Sådan er livet en gang 

begyndt for os alle. Det store liv, vi kalder verden. Det lille liv, 

vi kalder vores eget. Det er begyndt med en fødsel, men det er 

ikke det, vi selv kan huske som det første. Den er der nogen, 

der har fortalt os om. Brugt ord på. Siden har vi fået fortalt om 

vores første ord. Måske mor, måske far – måske traktor. 

Siden kan vi selv huske en begyndelse. Siden har ordene, der 

var før os taget bolig i os. Så vi kan bruge dem, som om de er 

vore egne. 

Det vi selv kan huske som begyndelse er måske et billede. 



Måske et ord. 

Eller en stemme. 

Og i dag juledag får vi så at vide, at sådan begyndte verden 

også en gang. 

Med et ord. 

Et Ord fra Gud. 

Vi kan ikke forholde os til hele verden på en gang, når vi fejrer 

julemorgen. Vi kan ikke rumme alt det, der ellers bruges så 

mange ord på til hverdag. 

Alt det, der til daglig forbinder os med verden. Gør os til et lille 

jeg iblandt mange. 

Derfor kan der være konflikt mellem ordet og julemorgen. 

Sålænge vi bruger ordene, som om vi selv havde skabt dem. 

Der er sagt mange ord i det år, der snart er gået. Ord, der har 

ramt os, og ord, der er fløjet forbi os. 

Men nu er det julemorgen. En stille morgen. 

Og i dag hører vi om ordet, der ikke kommer fra os selv. 

Et ord, der kom til verden. Fra Gud. 

Et Ord, der kan bære alt det, vi ikke selv kan bære. 

Og vi hører om alt det, som det ord kan bære med sig. 

Sandhed, mening. 

For ord kan betyde meget forskelligt, når evangelisten 

Johannes siger ord. 

Måske betyder ”ord” i dagens evangelium mening. 

Det giver mening, kan vi sige. 

Måske er det det, ordet betyder, når evangelisten Johannes 

fortæller juleevangelium for os på sin måde. 

I begyndelsen var meningen. Og meningen var hos Gud. Og 

meningen var Gud. 



Måske betyder ”ord” sandhed, når evangelisten Johannes siger 

ord: 

I begyndelsen var Sandheden, og Sandheden var hos Gud, og 

Sandheden var Gud. 

Måske gør vi bare alle vore egne meninger til Gud, når det ikke 

er julemorgen. Til hverdag, når diskussionerne brager løs. 

Hjemme og ude. 

Alle de steder, hvor det hele måske bare begyndte med et af 

vore egne ord. 

Et ord i tide. 

Eller et ord i utide. 

Måske gør vi vores egen sandhed til Gud og vore egne menin-

ger til Gud, når vi bruger mange ord til daglig. 

Når det ikke er julemorgen. 

Når tiden ikke står stille, som vi synes, den gør det på denne 

morgen. 

Men i dag er det blevet julemorgen for at en ny sandhed og en 

ny mening skal fødes på jorden. 

Komme til os. 

Tage bolig iblandt os. 

Udefra. 

Det handler ikke bare om flere nye ord, flere nye holdninger, 

flere nye sandheder. 

Men om selve verdens skabelse på ny. 

Den skabelse, der har båret verden før vi blev til. Den mening 

der skal bære verden, når vi ikke mere er til. 

Alt det hører vi om julemorgen. 

Midt i stilheden. Men også midt i det mørke, der nu endnu en 

gang må vige for lyset, der er vendt i vinternatten. Fra nu af  

skal det gå mod lyset. 



Igen. 

For vi har hørt det før. Det har været jul før. Der har været en 

jul, vi kan huske som den første. 

Og så har der været en jul eller måske mange, som vi har fået 

fortalt om. 

Fordi dem, der var før os fortalte os om deres første jul. 

Om ordet, der tog bolig iblandt dem. 

Alle dem, der som Johannes ikke selv var lyset.  

Men var sat til at vidne om lyset. 

Det sande lys, der er ved at komme til verden. 

Som solens lys kommer til verden i disse timer, medens vi er 

samlede til gudstjeneste julemorgen. 

Verden har brug for, at ordet, sandheden, meningen kommer til 

os. 

Vi føler os alene i verden uden ord. 

Vi kan ikke finde rundt i en verden, der er uden mening. Der er 

mange i verden, der har mistet mening i livet siden sidst, det 

var jul. 

Derfor må Guds mening komme til verden igen. 

Ikke som forklaring. Det hører menneskers verden til, at vi 

føler os trygge i forklaringens verden. Den overskuelige 

verden. 

Guds verden er ikke oveskuelig for mennesker. 

Den er uransagelig. Som hans veje er uransagelige. Derfor får 

vi ikke forklaringer på manglende ord, når vi går til Gud. 

Vi får i stedet at vide, at den verden som vi ikke kan finde 

rundt i. Den verden, som kan virke uoverskuelig og 

ufremkommelig. 

Lige præcis den verden tog Gud  bolig i julenat. 



For at vi ikke skal være alene i verden.  Hverken når vi savner 

ord, mening eller sandhed. 

Eller når vi druknes af alle vore egne ord, der ikke vil tage 

bolig ikke vil give os hvile, men i stedet vil trække os med 

rundt efter vores egen forklaring af alt det, vi ikke kan forstå. 

Alt det, vi sålænge kunne begribe. Men måske pludselig en dag 

ikke mere kan begribe. Fordi vi pludselig en dag ikke kan 

overskue. Ikke mere selv kan producere mening og sandhed. 

Kun tomme ord. 

Ord fra os selv. 

Ordet fra Gud kan vi aldrig begribe. Det får vi at vide fra den 

begyndelse, vi hører om i dag på juledag. Vi kan ikke holde det 

fast som vort eget. 

Lyset skinner i mørket og mørket greb det ikke. 

Vi kan ikke tage Guds kraft og holde den fast. Vi kan ikke 

bruge Guds mening med begyndelsen, med verden, med os 

som om den var vores egen. 

Men det var det, verden ville. Derfor greb den ud efter lyset og 

holdt fast. 

Det blev til langfredag. Til Guds søn på et kors. 

Der er påske bag julens evangelium. Påske og pinse udsprang 

af jul synger vi på den dag, som Herren har gjort. 

For hans egne tog ikke imod ham. 

De holdt ham i stedet fast. Ikke på det, han havde sagt, men på 

det, mennesker selv havde sagt. 

Ikke på Guds mening med skabelse og sandhed. 

Men på menneskers mening om Gud. 

Men et lys, der skinner i mørket skal man tage imod. Beskytte, 

værne om som man værner om et nyfødt barn. Flytter man et 

lys for hurtigt går det ud. Vil man flytte lyset for at sætte det 



der, hvor man selv har mest brug for det, må det tage den tid, 

der skal til. 

Ellers blæses det ud. 

Af verdens vind. 

Og vi sidder i mørket.  

Derfor kommer vi til kirke julemorgen. For på stilhedens 

morgen at blive mødt af det lys, der kom til verden i nat.  

Ordet, der blev kød og tog bolig iblandt os, så vi kunne se hans 

herlighed. 

Fuld af nåde og sandhed. 

Det er, hvad der bliver tilbage, når verdens mening om sig selv, 

når alle verdens forskellige sandheder mødes og bliver til larm 

eller stilhed. 

Nåde og sandhed. 

Herlighed som den Enbårne har den fra Faderen. 

Den bliver stående i verden. Som den kom til verden i nat. 

Julenat. 

Derfor kan vi altid vende tilbage til den. 

Og blive holdt fast af den. 

Nåden. 

Det er det nye ord fra Gud. Den nye begyndelse. Igen og Igen. 

Med Gud og med mennesker. 

I begyndelsen var Ordet og Ordet var hos Gud. Og ordet var 

Gud. 

Men Ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Verden skal aldrig 

mere savne Guds nærvær i mørket.  

For nåden blev født julenat. 

 

Glædelig Jul. 

AMEN 


