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VESTER AABY KL. 9 – AASTRUP KL. 10.15 

Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk.2,1-14 

Salmer: 99,100,123,114,112 

 

Kom, Jesus, vær vor hyttegæst 

Hold selv i os din julefest, 

Da skal med Davidsharpens klang 

Dig takke højt vor nytårssang 

 

Det er blevet julemorgen. Mørket ruger over markerne, og kun 

langsomt tager lyset fat fra sydøst. Gnaver sig langsomt men 

trods alt sikkert ind på dagen. Til at begynde med uendelig 

svagt, men dagen vinder. Lyset sejrer. 

Julemorgen er beretningen om lys, der sejrer. Og endda lys, der 

ikke kun sejrer i nogle få timer før mørket igen får magten. 

Nej, lys, der skal skinne i mørket. Lys ved midnat. 

Midnatshanen, der galer mod morgen. 

Evangelieteksten til julemorgen er på lige år den samme som til 

juleaften. Den tekst, som vi kalder for ”Juleevangeliet” Lukas 

kapitel 2 vers 1 til 14. 

I går hørte vi den før. 

I dag hører vi den efter. 

Midnatshanen. 

Beretningen om lyset, der bryder nattemørket blandt markens 

hyrder, så de bliver grebet af stor frygt. 

Som vi ville blive grebet af stor frygt, hvis mørket pludselig 

veg for sollys kl. 12 julenat. Selv den mest overbeviste 

julestemning ville i nuet vige for rationel frygt og spørgsmålet: 

Hvad sker der? 



Men det er det fornuftens spørgsmål, vi ikke får svar på julenat. 

Som det er det spørgsmål, vi ikke får svar på julemorgen. For 

fornuftens lys må vige for hjertelyset, når juleevangeliet lyder. 

Som fornuftens spørgsmål må vige, når kærligheden kalder på 

os. Så spørger vi heller ikke: ”Hvad sker der?” 

Så rives vi med. 

Julenat blev hyrderne på marken revet med. 

Men først blev de grebet af stor frygt. 

For en Herrens engel stod foran dem, og Herrens herlighed 

strålede om dem. 

Midt på vinternattens vogtermark. Det var en nat som alle 

andre og så alligevel ikke en nat som de andre. Det var 

kontrasternes og modsigelsernes nat. 

Det nat, hvor lyset begyndte at skinne over menneskelivets 

kontraster og modsigelser. Over alt det, der ikke går op, når vi 

sætter spørgsmåltegn bag det. 

Eller foran det. 

Sætter paraderne op som det første og holder på det sikre. 

Lader være med at vise andre vores sårbarhed, samtidig med at 

vi forventer, at de andre viser os deres. Rummer os som vi er, 

selvom vi lægger afstand til dem. 

Det er til dette kontrastfyldte menneskeliv, det i nat har lydt: 

Frygt ikke! 

Lad være med at tænke over det, lad være med at forstå det. 

Lad i det hele taget være! 

Bare følg med. 

Verden og verdens tanker skal hvile, når det er julenat. 

Men verden kan ikke hvile. Vi har bygget vort samfund op, så 

det ikke kan hvile. Der er alt for meget, der skal passes. Alt for 

meget, der er online. Vi er naturligvis nødt til at passe på dem, 



der ikke kan passe på sig selv i vinternatten. Det er der 

mennesker, der har viet deres liv til at gøre også i denne 

julenat. På sygehuse, på plejehjem og hjemme hos mennesker, 

der er blevet afhængige. Vi er naturligvis nødte til at passe på 

børnene, som Maria i stalden i Bethlehem svøbte det nyfødte 

barn for at det kunne holde sig varmt. 

Men vi må godt julemorgen stille os selv det spørgsmål om der 

slet ikke er noget af alt det, der bliver holdt i gang denne 

juledag, der strengt taget godt kunne undværes. Om vores 

verden er kommet væk fra at turde lade tankerne hvile. Og det 

er et spørgsmål, vi gerne må tage med tilbage til verden, når 

den om et par dage igen går helt op i de fulde omdrejninger 

igen. 

Juleevangeliet er beretningen om mennesker, der blev tvunget 

væk fra deres hverdag for at se lys, hvor der plejer at være 

mørke. 

Af Gud blev de sendt ud på en vandring for at møde 

midnatshanens morgengal. 

I en stald i Betlehem. 

Så lad os gå med stille sind som hyrderne til barnet ind.  

Sådan sang vi aftes. Her i kirken og sikkert også mange steder 

på vandring rundt om juletræet. 

Så lad os gå. 

Medens lyset gnaver sig ind på vinternatten uden for vore 

vinduer. 

Lad os turde tænke tankerne højt: Gud er kommet til verden i 

nat og det betyder, at verden ikke afhænger af mig alene. Ikke 

drejer sig om mig alene.  



Gud er kommet til verden og kræver at blive taget imod. 

Budskabet: Frygt ikke forlanger at få lov til at gnave sig ind i 

mit indre vintermørke i disse korte dage. 

Her ved dagenes ende som det hedder i Hebræerbrevet. Vi 

hører i dag ordene ved dagens begyndelse, men i vore tanker er 

vi allerede langt henne i planlægningen af i morgen. Af et nyt 

år. Det skal vi have lov til, når det bliver hverdag igen, og det 

får vi lov til, når det bliver hverdag igen. Men lige præcis i dag, 

juledag, kræves det af os, at vi tør være til stede i det minut, 

hvor Gud kom til verden. At vi hverken tænker ”om lidt” eller 

”for lidt siden”, men tænker nu. 

Som børnene gør det, når de tager imod som børn. Som 

kærligheden gør det, når den glemmer at spørge hvordan. 

Juleevangeliet handler om lys, men det handler også om tid. 

Nu-tid. 

Kun sådan kan det blive til glædeligt budskab for os, at to 

mennesker for lang tid siden blev sendt på vandring fordi 

verden ville tælle verden op. Kun ved at tænke nu kan vi gå 

med stille sind som hyrderne til barnet ind. 

Mennesker kan have nok at tænke på, og der kan være al mulig 

grund til det. Alligevel bliver vi af juledags evangelium – midt 

i den gryende vintermorgen bedt om at tænke nu. Bedt om for 

et ganske kort øjeblik at turde stole på, at selv de tungeste stier 

kan vente. 

Stands og hør – her er dør! 

Stands, så midnatslyset også kan nå derud. Så ”Frygt ikke!” 

kan lyde også der, hvor der til hverdag ellers synes at være al 

mulig grund til at frygte. Ikke fordi Herrens herlighed stråler 

om os derude, men netop fordi vi derude føler, vi skuer 

forgæves efter morgenlyset. 



Lige præcis derude, og lige præcis nu. 

Nu, hvor lyset ganske vist er vendt på himlen, men dagens 

forlængelse måles i sekunder eller måske minutter. Lige præcis 

i midnatstimen, hvor solen er allerlængst fra os. 

Lige præcis der begynder vores nye dag. 

Hver dag. 

Så dybt er budskabet om Jesu fødsel julenat lagt under vore 

fødder, at vi tæller timer, dage og uger efter denne begivenhed. 

Selv den allermest kunstfærdige, menneskeskabte computer må 

bøje sig for tidsregningen for at kunne virke til gavn for 

mennesker. 

Frygt ikke! 

Men vi kan ikke give slip ved egne kræfter. Så mange 

mennesker som aldrig før kan ikke give slip på tidsregningen 

fordi tidsregningen ikke vil give slip på dem. 

Derfor hører vi julemorgen ikke om barnet i krybben en gang 

for alle. Vi hører om barnet i krybben igen. 

Velkommen, igen – Guds engle små. Det er så vigtigt, at vi 

begyndte dagen med at synge sådan. Fordi det er så vigtigt at 

høre, at ikke en gang evnen til at modtage det glædelige 

budskab er afhængig af os. 

Det er Gud, der kommer til os. Helt hen til os. Det er Gud, der 

siger: Frygt ikke!” 

Hvis ikke det var sådan, ville budskabet ”Frygt ikke!” blot 

blive til endnu et krav i en kravoverfyldt verden. Endnu en 

sukkende erkendelse af menneskers svage kræfter og 

manglende evner. 

Men det er julebudskabet lige præcis ikke. Det er kontrasten 

til alle menneskers kontraster og modsigelser. Det er det helt 

nye, der bryder ind i det alt for velkendte. 



For at skabe. 

Den nye dag. 

”Gud har talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som 

arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden.” 

Sådan hedder det i Hebræerbrevet. Den tekst, vi før hørte fra 

alteret, og som er den eneste tekst til i dag, som vi ikke hørte i 

aftes, juleaften. 

Gud har skabt verden. Og han vil holde fast i verden. Lad os 

derfor gå med stille sind som hyrderne til barnet ind. Så også 

vi kan få del i den store glæde, der skal være for hele folket.  

At verdens frelser er født. 

I dag. Da timen skiftede fra juleaften til julenat. Da lyset 

oprandt som jordens bold skal lysne udi og gløde. Lyset er 

kommet til verden, som barnet kom til verden i aftes. Svagt ser 

det ud for vore øjne, men det skal vokse med dagen. 

Som højtiden vokser med dagen. Påske og pinse udsprang af 

jul. 

Morgenlyset er vokset medens vi er samlede til gudstjeneste 

julemorgen. Måske kan vi knapt ane det, måske har solen netop 

løftet sig over horisonten. Måske har vi for et øjeblik fået lov 

til at åbne vore sind for at tage imod, eller måske må vi vente 

lidt endnu på at blive klar. Men lyset er kommet til verden og 

verden skal aldrig få bugt med det.  

Guds kærlighed er for evigt kommet til menneskers hvordan-

verden. 

Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys. 

 

Glædelig Jul 

 

AMEN  


