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Kom, du ærens konge, kom 
Hjertet er din ejendom, 
rens det, dan det, som du vil,  
Jeg kun dig vil høre til. 
 
 
Ved  livets begyndelse fødes vi ind i en verden fuld af tegn. Fra 
spædbørnene gengælder moderens smil, lærer vi langsomt 
verden at kende ved at tyde de tegn, omgivelserne viser os og 
giver os. I begyndelsen kaos men efterhånden mening. Tal og 
bogstaver. Vejskilte og bøger.  
Og vi lærer gennem livet at tyde hinanden. Kende hinanden i 
glæde, vrede, usikkerhed og frygt. Smittende glæde. Smittende 
frygt. 
En dag kan vi selv. Kan vi vise omverdenen, hvem vi er. Vi 
bliver kendt på de tegn, vi giver og giver videre. Vore 
nærmeste lærer os at kende som de mennesker vi er. Dem lidt 
længere væk lærer os måske at kende som de mennesker, vi 
gerne selv vil vise omverdenen, at vi er. 
Sådan kan vi gøre som mennesker. For tegn kan tydes. Der kan 
læses på linier og der kan læses mellem linier. Vi kan holde 
kortene tæt ind til kroppen, og vi kan åbne os op. 
Eller vi kan være så påvirkede af brænding og brusen, at vi 
ikke magter at skjule. 
Frygt. Angst. Rådvilhed. 



Tegnene i sol og måne. 
Vore tanker og beregninger kan gå i alle retninger og begge 
veje. Vi mener, vi kan aflæse verden omkring os ved hjælp af 
de tegn, den giver os. Men vi kan også læse forkert. Det kan 
også ske, at vore egne beregninger viser os tilstande, som slet 
ikke er der, i det, vi kalder for virkeligheden. 
Tegn som ved nærmere eftersyn viser sig blot og bart at være 
resultater af vore egne tanker. Vores egen frygt og måske vores 
egen følelse af afmagt, vrede eller skyld. 
Med alle disse tegn møder vi omverdenen og sådan kommer 
den til os. 
Også når vi hører om havets og brændingens brusen. 
Hvad vi hver især lægger i beskrivelsen af de kræfter, der 
slippes løs i dagens tekst, ved vi derfor kun helt selv. Alligevel 
er vi fælles i netop at høre dagens tekst. Og vi er som 
mennesker fælles om at kende til den følelse af angst og 
rådvilhed, der fortælles om. Vi forbinder den uvilkårligt i vore 
egne liv med alle de situationer, hvor tegnsproget ikke rakte til. 
Ikke rakte til at til at overskue, hvad der nu ville ske. Hvad der 
måske nu forventedes af os, eller hvilken vrede vi nu ville 
pådrage os ved at handle eller ikke at handle. 
Vi kender med andre ord alle til at blive dømt. 
Bedømt. 
Derfor reagerer vi næsten instinktivt på den tekst, vi i dag på 
den 2. søndag i advent får at høre som evangelietekst. ”Der 
skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal 
folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens 
brusen.” 
Sættes den sammen med travle menneskers travle hverdag er 
der er nok at tage fat på.  



Derfor tager mennesker fat. 
Og føler skyld over det, vi ikke når. Ikke overskuer. Ikke gør. 
Dukker os. 
Er det virkelig så galt fat? 
Og svaret er så i dag ja. Det er så galt. 
Det er lige præcis så galt som det kan være at høre dagens tekst 
på den måde. 
Det er ikke forkert at føle skyld. Det har vi alle grund til. Vi 
kan ikke leve livet og have med hinanden at gøre uden at 
pådrage os skyld. Og kan vi ikke selv finde nogen grund til at 
have skyld, så skal der såmænd nok være nogle andre, der kan 
finde den for os. 
Så skyldfølelsen er god nok. 
Men det er forkert at dukke hovedet, når vi i dagens tekst hører 
om tegn i sol og måne og stjerner. 
For disse tegn står aldrig alene. 
Derfor siger Jesus også til os i dag, at vi ikke skal dukke os. 
Vi skal rette os op. 
”Ret Jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer 
sig.” 
Eller som vi skal synge efter prædiken: ”Rejs op dit hoved, al 
kristenhed.” 
Men alligevel er det at læse alle disse tegn som Guds straf over 
vores skyld en af de mest almindelige måder at læse dagens 
tekst på. 
Og det gør vi fordi det er sådan, vi læser verdens tegn. Sådan 
hænger tingene sammen, når der er kllimatopmøde i Mexico 
eller når vi ikke betaler vore regninger i bank og 
kreditforening. Her midt i verden tales der om løn som fortjent 
og kontant afregning. 



Om lige for lige. 
Verdens retfærdighed. 
Men når Gud kommer nærmer vores forløsning sig. 
Og Gud kommer.  
Med sin retfærdighed. 
Det er også adventstidens budskab. 
Sidste søndag, på den første søndag i advent hørte vi om, at han 
kom sagtmodig og ridende på et æsel. Om få uger juleaften 
skal vi høre om, at han kommer til verden i en krybbe i en stald 
i Betlehem. 
Men i dag på den anden søndag i advent kommer han i en sky 
med magt. 
Han kommer med magt, men han kommer også med megen 
herlighed. 
Det er de to tegn, der altid hører sammen hos Gud. 
For at skyld hos de mennesker, der har hørt Guds ord altid skal 
høre sammen med frelse. 
De mennesker, der en gang for alle har mødt Guds tegn. Det 
korsets tegn for ansigt og bryst vi fik, da vi ved dåben bekendte 
troen på den Jesus, der skal komme igen for at dømme levende 
og døde. 
Korsets tegn. 
I sol og måne og stjerner. 
I verden. 
Det er evangeliet til 2.søndag i advent. At Guds frelses vej til 
mennesker gik korsets vej.  
Dødens vej.  
Skyldens vej. 
Gik ind i menneskers uoverskuelige verden. 



Det tegn har vi mødt og det tegn skal vi møde. Også når vi står 
rådvilde over havets og brændingens brusen. 
Også når vi sløves af svir, drukkenskab og ikke mindst af 
dagliglivets bekymringer.  
Alverdens uforståelige tegnsprog. 
Lige præcis der i brændingen, hvor vandet møder verden kan vi 
rette os op og løfte vore hoveder for også der er vores 
forløsning nær. 
Fordi vi ikke skal løse os selv, men netop er forløst. 
I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. 
Én gang for alle. 
De ord lyder altid samtidig med menneskers angst og 
rådvilhed. Samtidig med alt, hvad der kan bremse vor vej 
gennem livet. 
Lyder som de eneste ord, vi har at gribe fat i når strandingen 
truer os. Intet af alt, hvad vi ellers kan bære frem for Gud kan 
bringe os frelste gennem havets brænding eller himlens 
rystende kræfter. 
Men til gengæld skal vi aldrig være uden de ord. 
Korsordene, der lyder også for os. 
Ja, evangeliet til 2.søndag i advent er ikke hyggelige juleord på 
en snedækket søndag. Det er ord, der er blottet for 
sentimentalitet og duft af gran. 
Men det er til gengæld  ord, vi kan bygge alt det andet op på. 
At Guds rige er kommet os  nær. 
Og er os nær. 
Også når vores verden rystes. 
Også når vore tanker går på tegnjagt i omgivelserne for at finde 
bekræftelse, tilgivelse eller værn mod ensomhed. 



Også midt i en travl juletid, hvor det ellers helst skal være 
glæden, der er i højsædet selvom det er årets mørkeste måned. 
Også der. 
For sådan elskede Gud verden. 
At han gav. 
At han sendte sin søn til verden for at han skulle tage verdens 
dom på sig. 
Så vi kan løfte vort hoved. 
 
AMEN 
 


