
PRÆDIKEN NYTÅRSDAG 2013 

AASTRUP KL. 10.15 – VESTER AABY KL. 16 

Tekster: 1.Mos.12,1-3; Gal. 3,23-29; Luk.2,21 

Salmer: 712,718,58,56,719 

 

Se ned, vor Herre, og hør vort kald! 

Du lære os ret af nåde 

At tænke på vore dages tal 

Og lade din visdom råde! 

 

Året har fået nyt navn. 

Det er måske en lidt utraditonel måde at sige det på, som vi alle 

har sagt til hinanden i aftes eller her til morgen. Godt Nytår. Vi 

skal nu til at vænne os til at skrive 2013 i stedet for 2012 og 

den anledning benytter vi til at sige ønsker for hinanden. 

Benytter til at trække streger i sandet og gøre op, hvad der er 

sket og gætte på, hvad der vil ske i de kommende 365 dage, 

inden vi forhåbentlig samles her igen. 

Men hvis ikke lige, vi mennesker for mange, mange år siden 

havde indført den tidsregning vi bruger, ville vi så kunne se 

forskel på i dag og i går. Året 2012 var et skudår. Der var lagt 

en dag ekstra til for at få menneskers tidsregning til at gå op 

med universets. 

Det er mennesker, der må rette ind. 

Men havde det nu ikke været skudår, så havde det ikke været i 

aftes, men i forgårs aftes, vi havde fejret nytårsaften. 

Mere skal der ikke til. 

Måske det bliver lidt indviklet på en dag, hvor tingene af 

forskellige grunde godt må være lidt enkle, men det skal med 



for at vise, at Nytårsdag er og bliver en menneskeskabt 

indretning. 

Når vi om nogle dage eller uger begynder at høre om 

årsopgørelser og regnskaber fra forskellige koncerner, så vil 

det også være tal og begivenheder, der er blevet gjort op på et 

tidspunkt, der er bestemt af år og dag. 

Og hvad betyder det så for alt dette menneskeskabte, hvis vi i 

stedet for at sige, at vi har fået et nyt år siger, at året har fået 

nyt navn. 

2013. 

Det betyder blandt andet, at vi markerer en fortsættelse. Vi 

markerer, at tiden for så vidt er den samme – det skal nemlig 

nok vise sig inden så længe, at det er den – vi har blot vendt en 

side i kalenderen, eller hængt en ny op. 

Det er på mange måder at nedtone betydningen af årsskiftet. 

Og det vil måske lette presset på alle dem, der har besluttet sig 

for, med årsskiftet at lave om på tingene en gang for alle. 

At sætte sig noget helt nyt for. 

Det kan være det lykkes, det kan være, det ikke lykkes. Men 

under alle omstændigheder har det i bund og grund intet med et 

årsskifte at gøre. 

Det har at gøre med parathed. 

Modtagelighed. 

For der er ingen grund til at tro, at alle de gode forsætter, vi kan 

finde på at stille op for os selv og hinanden skulle kunne 

fungere bedre i et år, der oven i købet slutter med tallet 13. 

Men måske kan vi gøre noget ved modtageligheden. 

Måske kan vi kalde nytåret noget andet end vi plejer. 

Selvom året ligner året i fjor. 



Nytårsdag er som sagt ikke en dag i kirkeåret, der følger 

evangeliets fremadskridende historie. I kirken er det stadig væk 

jul, det er det indtil Hellig Tre Konger på næste søndag den 

6.januar. 

Den menneskelige tidsregning griber altså så at sige ind i 

julefreden med nytårsraketter og et nyt årstal. 

Det kunne så siges at være typisk, men lad det nu ligge.  

Det kunne også være, at julen havde noget at sige til nytåret. 

At et nyt navn har betydning selvom livet ikke kan gøres op pr. 

31.december, men skal leves fra A til B. 

I hvert fald hører vi som evangelietekst til i dag, at det nyfødte 

barn fra julekrybben i Betlehem får et navn. 

Unægtelig ikke et navn, der kommer bag på os. Vi har lige som 

hørt om det før. 

Men det har vi jo også om nytåret. Dels har de fleste af os 

prøvet nytår mange gange, og dels har vi hele tiden vidst, at det 

nye år skulle hedde 2013. 

Sådan er det som regel også i dag, når vi holder barnedåb i 

kirken. 

De fleste, der ikke har tænkt nærmere over det, tror, at 

tilspørgslen ved en barnedåb lyder: ”Hvad skal barnet hedde?” 

Det er for eksempel titlen på en bog om emnet. 

Men det er ikke det, der bliver spurgt om. Der bliver spurgt: 

”Hvad er barnets navn?” 

Og det er noget andet. 

Barnet har altså fået et navn inden det bliver døbt. 

Og i dag bliver det navn som regel brugt af hele familien i lang 

tid før. Jeg kan efterhånden ikke huske, hvornår jeg som præst 

er blevet bedt om at holde navnet hemmeligt indtil dåben. 

Det var tidligere ganske almindeligt. 



Det er ikke tiden og stedet for en grundigere undersøgelse af, 

hvorfor det har ændret sig, blot en konstatering af, at sådan er 

det. 

Vi går ind i kirken med det, der er bestemt mellem mennesker 

for at få det bekræftet af Gud. 

Ligesom det også ved vielser lyder, at de to, der står foran 

alteret forud har lovet hinanden at ville leve sammen i 

ægteskab og nu har bekræftet det for Gud. 

Vi bærer det, vi selv synes er rigtigt frem for Gud for at få hans 

velsignelse. 

Derfor bærer vi i dag det, mennesker har bestemt skal være et 

år med et nyt navn frem for Gud for at få Hans velsignelse. 

Og det gør vi ved at høre, at Guds Søn, der kom til verden 

julenat skulle have navnet, der betyder ”Herren frelser” 

Det er, hvad navnet Jesus betyder på det hebraiske sprog, der 

blev talt dengang for mange årsskifter siden. 

Og navnet var bestemt inden. 

Bestemt af Gud. 

Til modtagelse af mennesker. 

Vi tænker ikke over til daglig, at hver dag, vi lever, er en dag i 

modtagelse. Men ved særlige lejligheder, og i dag er en sådan 

lejlighed, siger vi det højt, som vi godt ved, ligesom forældrene 

ved en barnedåb siger det navn højt, som de fleste, der er til 

stede i kirken godt kender i forvejen. 

Der sker altså for så vidt set med menneskeøjne ikke noget nyt. 

Hverken på en Nytårsdag eller ved en barnedåb. 

Men det gør der set med Guds øjne. 

Derfor holder vi fast. Derfor holdes vi fast. 

Selvom en af de statistikker, der blev gjort op i det år, der 

svandt fortalte om nedgangstider for medlemstallet i Den 



danske Folkekirke, så bliver langt de fleste børn stadig døbt. 

Får deres navn sagt højt i menighedens fællesskab og bliver 

velsignet som Guds børn. 

Og langt de fleste kirker markerer på én eller anden måde, at 

året i nat fik navnet 2013. Hvadenten det så var samtidig med 

raketterne i nat, eller som vi gør her i mere rolige omgivelser 

en formiddag eller en eftermiddag, hvor krudrøgen nogenlunde 

har lagt sig, selvom vi jo nok har et par enkelte brag til gode. 

Og der skal i dag ikke spørges om, hvorfor mennesker har det 

sådan. Det skal blot konstateres. 

Med glæde. 

Og med glædeligt budskab. Som er det ordet evangelium 

betyder på det græske sprog, man så brugte, da årene havde 

skiftet så mange gange, at det var blevet tiden, hvor det skulle 

fortælles, hvad det nyfødte barn fra Betlehem var vokset op til: 

Et liv, der nok førte frem til korsfæstelsen langfredag, men som 

også førte frem til opstandelsen påskemorgen. 

Siden har årene skiftet af gru for ælde som vi synger i en 

vintersang. Mennesker er blevet båret til dåb og mennesker er 

blevet båret til grav i slægtled efter slægtled. Men netop i 

slægtled. Årene er nok blevet talt og markeret. De nye 

generationer er blevet modtaget og de gamle generationer 

blevet stedt til hvile, men det er alt sammen sket på en måde, 

der ikke kan måles og vejes. Menigheden er aldrig blevet 

skiftet ud på en gang. Men netop hen ad vejen. 

År for år. 

Derfor kan vi i dag sige, at menighederne i Vester Aaby og 

Aastrup tager imod et nyt år. Et år, der formodentlig vil bringe 

såvel forandringer som videreførelser blandt mennesker. 



Men først og fremmest et år, hvor det glædelige budskab, vi får 

lov til at samles om, vil være det samme. Vil udspringe af det 

navn, vi i dag får at høre, at Guds Søn fik. Frelsernavnet Jesus. 

Sådan som han var blevet kaldt af englen, før han blev 

undfanget i moders liv. 

Fader vor i himmelby 

Tak for mange milde dage 

Tak for sjælefred og ly 

Tak for trøsten til os svage 

Vi er små, men du er stor 

Derfor evigt vi os samle 

Om dit rige nådens ord 

Evigt nyt, men dog det gamle. 

 

Glædeligt Nytår 

AMEN 

 

 

 

 


