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”Jeg er din barndoms gade 
Jeg er dit  væsens rod. 
Jeg er den bankende rytme  
I alt hvad du længes mod.” 
 
Sådan skrev forfatteren Tove Ditlevsen i digtet ”Barndommens 
Gade”  om Hedebygade på Vesterbro i København. For de 
fleste blot enkelt gade i en stor by. En gade, vi dårligt lægger 
mærke til i forvirringen, når vi, der ikke har vores daglige gang 
i København, skal finde rundt. 
Men for Tove Ditlevsen selve sjælen i hendes opvækst i en 
baggård. 
Et sted hun kendte så godt, at det blev en bankende rytme i 
hende, hvor hun stod og gik. 
Vi har alle veje og steder, vi kan finde i søvne. Eller måske 
veje, vi i tankerne drager ad, når vi netop ikke kan sove. Jeg 
kan i hvert fald godt finde på, hvis søvnen lader vente på sig at 
drømme mig en tur ned ad min egen barndoms vej. Gense de 
mennesker, der en gang beboede husene og huske på glæder og 
sorger fra et sted, jeg kendte så godt, at jeg aldrig kommer til at 
kende andre steder lige så godt - lige meget hvor meget jeg 
anstrenger mig. 
Sådanne steder tror jeg alle har. 
Håber jeg alle har. 



Noget, vi gemmer i vort hjerte. 
Som en bankende rytme. 
I dagens tekst hører vi om en anden storby, hvis navn er 
forbundet med såvel glæde som smerte. 
Dengang og nu. 
Jerusalem kender vi alle. I hvert fald af navn. Og hvis vi kigger 
på et kort, kan vi næsten finde rundt i den by – eller i hvert fald 
vil vi støde på utallige stednavne, der lever videre i vores 
Bibel. 
Det er den by vi i dag på den første søndag efter Hellig Tre 
Konger hører Jesus besøger som tolvårig. 
Men det var ikke første gang Jesus besøgte Jerusalem. Selvom 
han voksede op i Nazareth hører vi i dag, at familien hvert år 
tog til Jerusalem. 
Derfor kendte Jesus byen så godt, at han selv kunne finde 
rundt. Så godt, at han fik sine ”Barndommens gader” fordi han 
kom der hvert år. 
Til påskefesten. 
Festen, som i hans barndom var en fest for udfrielsen fra 
Faraos trældom i Egypten. 
En fest, der var forbundet med et utal af traditioner og ritualer 
som festdeltagerne kendte fra år til år. 
Fra barn til voksen. 
Kunne finde tilbage til som til velkendte egne. 
Og føle sig hjemme i. 
Dagens beretning er således en beretning fra kendte egne. 
Men det er samtidig også en beretning fra et grænseland. Et 
enkelt glimt fra en ellers lang og mørklagt periode. Nemlig 
perioden fra Jesu fødsel, som vi netop har fejret i julen, og så 
til Jesus træder frem som 30-årig tre år før sin korsfæstelse. 



Tre år før han for sidste gang drog til Jerusalem. 
Midt i denne lange periode optræder én eneste beretning om 
Jesu liv, nemlig den vi får at høre i dag om Jesus som tolvårig i 
templet i Jerusalem. 
Jesus på vejen mellem barn og voksen. 
På vej væk fra barndommens gade. 
Men stadig med den bankende rytme i sindet. 
Stadig med bevidstheden om, hvor han hører til. 
Det er imidlertid ikke samme sted som hans mor synes, han 
hører til. Nu hvor hun efterhånden havde vænnet sig til, at han 
kunne klare sig selv og kunne finde rundt selv, så kunne der 
godt gå lidt tid førend alarmklokken ringede med sit: ”Hvad 
laver han nu?” men efter en dags rejse bliver længslen og 
forundringen alligevel for stor. 
Og de må gå mod strømmen. 
Tilbage til Jerusalem. 
Den modsatte vej af den vej alle andre skulle. 
Vejen til Gud. 
Og de fandt ham. 
De fandt den tolvårige i templet i Jerusalem. Hvor han skabte 
undren. 
Som børn kan skabe undren. 
Når de opfører sig som voksne. 
Det er ikke mindst i dette barndommens grænseland, vi må 
lade os overrumple af indsigt og viden fra den næste 
generation. 
Jesus i templet som tolvårig var ingen undtagelse. 
På det punkt. 
Men ellers var Jesus undtagelsen fra alt, hvad han havde været 
omgivet af gennem de seneste dage. 



Han var den, der skulle vælte templet omkuld. 
Skabe ny bankende hjerterytme. 
I Jerusalem. 
Give mennesker et nyt hjem. 
Da jul blev til påske. 
Da han for evigt havde forladt Barndommens Gade med 
tømrerværkstedet i Nazareth. 
Og havde fået et nyt hjem. Hos Gud. 
Da vi fik et nyt hjem. 
Et sted, hvor vi ikke behøver at lede. 
Et sted, hvor vi kan føle os hjemme. Uanset hvor mange 
dagsrejser vi ellers kommer bort fra de vante omgivelser. 
Et sted, hvor vi kan møde. 
Se igen. 
Første søndag efter Hellig Tre Konger er det steds søndag. 
Kirkens søndag. 
Hvorfor ledte I? 
Jeg er hos min fader. 
De ord gemte hans mor i sit hjerte. 
De bankende rytmer sted. 
Stedet hvorfra man tager frem som når man i drømme går ned 
ad sin barndoms gade. 
Stedet hvor Gud har lagt sin kirke. Den, der blev vores 
barndoms kirke. Måske endda vores dåbskirke. 
Der er ikke to kirker i Danmark eller noget andet sted i verden, 
der er helt ens. Lige som der ikke er to gader eller veje i 
Danmark der er helt ens. Heller ikke selvom de hedder det 
samme. 
Men det budskab, der lyder er det samme. Budskabet om Jesus 
Kristus, der drog op til Jerusalem. 



For at være i sin faders hus. 
For at gøre sin himmelske Faders vilje. 
Så vi altid kan komme hjem. 
Fra grænselandet. 
Til det hus vi har bygget til Guds ære. 
Gæstekammeret for den himmelske altergang. 
Jesus vidste hvad han skulle. Allerede som tolvårig. Allerede 
da hans moder ikke vidste andet end at gøre det godt for ham. 
Tage sig af ham. 
Bekymre sig for ham. 
Gemme i sit hjerte. 
Allerede da. 
Ordene tog Maria frem, da hun for sidste gang så sin søn i 
Jerusalem. Da hun for sidste gang var draget op og var gået 
gennem de kendte gader. Og nu stod på det sted, der kaldes 
Golgatha. 
Da først forstod hun de ord, hun havde gemt. 
Da det blev påske. 
Det er også sådan vi ser alt, hvad vi hører om Jesus Kristus. Alt 
hvad vi har hørt medens det blev jul og nytår endnu en gang. 
Vi er altid efter påske. 
Efter den påske, hvor Jesus ikke drog op for at forundre i 
templet blandt de skriftkloge, men hvor han brød templet ned 
med sine ord: Det er fuldbragt.  
Alt det, hans liv havde rummet.  
Fra begyndelsen. 
Fra alle vandringerne mod Jerusalem. 
Til denne sidste. 
Korsgangen. 
Den vandring, der ikke endte i vintermørket, men i forårslyset. 



Det lys, vi får lov til at se også vort liv i. 
Opstandelsens dåbslys. 
Og nadverens genkendelighed. 
Vi bydes igen og igen inden for i Guds barndoms gade. Der 
hvor vi skal blive som børn igen for at tage imod. Vandre igen 
ad kendte stier og mærke – 
- at vi er kendte fuldtud. 
  
Vi er små, men Gud er stor 
Derfor glade vi os samle 
Om det rige nådens ord 
Evigt nyt – og dog det gamle. 
 
AMEN 
 
 


