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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 

 

Somme tider kan en nyhed i Radioavisen komme til at lyde 

meget saglig og korrekt. 

Selvom det ved nærmere eftertanke viser sig, at det i grunden 

slet ikke er en nyhed. 

Det kunne der sikkert gives mange eksempler på, men det, jeg 

vil fremdrage her på den første søndag i advent er, at en 

undersøgelse har vist, at børn glæder sig mere til jul end 

voksne gør. 

Det er nok rigtigt. 

I hvert fald tror jeg, at det er det, de fleste ville gætte på, hvis 

de bliver spurgt. 

Det skal retfærdigvis tilføjes, at det viste sig at glæden faktisk 

fortsatte med at aftage jo ældre man blev. 

Nu kan statistik som bekendt bruges til meget, så hvis man nu 

sidder nede i kirken og glæder sig til jul, selvom man ifølge 

statistikken ikke skulle gøre det, så skal man endelig bare blive 

ved med det.  

Men der er jo nok en grund til, at vi selvom vi ikke hørte det i 

Radioavisen godt vidste, at ægte, oprigtig og helt uspoleret 

juleglæde hører barndommen til. 



At jul hos mange mennesker kan udløse modstridende følelser. 

For hvad vil det i det hele taget sige at glæde sig til jul? 

Det kommer netop meget an på, hvad man forstår ved at glæde 

sig. 

Og så har det med forventninger at gøre. 

Hvis man har en forventning om, at juleaften skal foregå på en 

ganske bestemt måde og ikke mindst en frygt for,  at det 

kommer den ikke til, så har man allerede skabt grundlaget for 

at komme til at passe i statistikken. 

For juleaften bliver det under alle omstændigheder den 

24.december. 

Og der er i dag 22 dage til. 

Derfor er det advent, vi fejrer i kirken i dag. Ikke én eller anden 

forjul. 

Og selvom kirken så ofte bliver beskyldt for at være bagefter i 

forhold til det omgivende samfund, så tager vi revanche i dag 

ved at begynde det nye kirkeår ca. 1 måned før det omgivende 

samfund skifter kalenderen ud med en, der står 2013 udenpå. 

Det gør kirken ikke mindst fordi der er brug for at stemme 

juleforventningerne af. 

Brug for tid til eftertanke og det, der med et godt gammeldags 

udtryk hedder beredelse. 

Inden det bliver jul. 

Derfor er adventsfarven heller ikke rød. Den er lilla. Også det 

markerer forskellen. 

Selvom det kan lyde bagstræberisk i en tid, hvor det næsten har 

været jul i en måned i de flestes bevidsthed. Men det er nu en 

gang én af de opgaver, kirken har, når det glædelige budskab 

skal bredes ud. Og skal blive til glæde for hele folket. 

Den skal kende besøgelsestiden. 



Og forberedelsestiden. 

At det er nødvendigt, og ikke er helt ude af trit med det 

samfund kirken ikke kun er omgivet af, men faktisk ligger midt 

i, kan ses af, at netop første søndag i advent i de senere år har 

fået en større bevågenhed, end den tidligere havde. 

At den har det som startskuddet til, at nu må der jules, er én 

ting. 

Men det er ikke kun det. 

Der ligger også en anden højtidelighed i adventstiden, som 

mennesker har brug for inden det bliver jul. 

En eftertænksomhedens tid. Måske en savnets tid. 

Og en tid, hvor man har lov til at stille spørgsmålet: Hvad er 

forventningerne? 

Derfor handler teksten til første søndag i advent ikke om jul. 

Det er ikke fødselsforberedelse i Bethlehem, vi hører om i dag. 

Det er indtoget i Jerusalem. Begyndelsen til påskeugen. Hvert 

andet år hører vi den samme tekst palmesøndag. 

Og den beretning har foruden den glæde, vi hører først og mest 

om  i dag, også dybere toner. 

Som adventsfarven lilla henter dybere toner til den røde farve 

ved at være iblandet såvel blå som sort. 

Indtoget i Jerusalem endte med et kors på Golgata langfredag. 

Men hvorfor skal vi høre om det på den første søndag i advent? 

Ja, det kunne være for at løfte den belærende pegefinger og 

fortælle, at selvom julen fylder mest, så er påsken stadig 

kirkens største højtid. 

Men det er ikke derfor. 

Det er for at komme alle forventnngerne i møde. 



Det er for at kirkens evangelium også skal kunne rumme de 

mennesker, der når de bliver spurgt, om de glæder sig til jul, 

ikke ærligt kan svare med et stort JA! 

Selvom de måske gør det alligevel. 

Det er fordi kirken tør tage mennesker alvorligt. 

Og det handler ikke om, at man skal lede efter det mørke. Det 

handler ikke om at tage glæden fra børnenes øjne, når 

kalenderlyset tændes. 

Nej, det handler tværtimod om, at gøre glæden fuldkommen. 

Fordi det budskab, der om godt og vel fire adventssøndage skal 

samle os til julegudstjeneste netop skal være for hele folket. 

I dag er der født Jer frelser. Som det – også lidt højtideligt – 

hedder i juleevangeliet. 

En frelser. 

Hvis hele verden glædede sig til jul i forvejen, hvad skulle den 

så med en frelser? 

Vi ved godt, at vi ikke kan frelse os selv. 

 

Se, din konge kommer til dig. 

Sagtmodigt og ridende på et æsel. 

Et trækdyrs føl. 

Sådan fortalte profeten Zakarias, at det skulle ske. 

At kongen kommer til dig 

og at Han kommer sagtmodigt. 

Med et mod, der kommer sagte for nu at oversætte ordet. 

Det ord, sagte, der kan betyde såvel langsomt som stille. 

Men først og fremmest, at han kommer. 

Det er det, der skal siges den første søndag i advent. Ikke at 

han er kommet. Ikke at vi skal gå ud og lede efter ham. 

Men at vi kan gå ind i december som vi er. 



Der, hvor vi er. 

Med det, vi bærer med os. 

Af glæde, af forventning, af mod. 

Men også af sorg, mørke og mismod. 

Fordi han kommer. 

”Han kommer selv, han kommer, 

At dæmpe al vor ve 

Og gør en lifig sommer 

Af al vor trængsels sne.” 

Sådan gendigtede Brorson den tyske salmedigter Paul 

Gerhardts ord fra 1653. 

Det er altså ikke noget nyt. 

Men det var glæden, der vandt ved indtoget i Jerusalem. 

Hosianna, Davids søn. 

Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn. 

For det var glæden, der vandt påskemorgen. 

Det mindes vi om på den første adventssøndag. 

Og det mindes vi om ved nadverbordet. 

For ordene fra indtoget i Jerusalem lyder bekendte. Vi skal 

høre dem lige om lidt. 

Når kongen drager ind ved vores bord. 

Nok uden æsel, men ikke uden trækdyr. Kærlighedens trækdyr. 

For Gud elskede sin skabning så højt, at han lod sin søn blive 

menneske. 

Ej andet fra dit rige 

Har draget dig herned 

End din den uden lige 

Grundløse kærlighed 

Sådan synger Brorson også. 



Adventstidens budskab sat på fire verslinjer. På dette grundlag 

hviler alt andet som de kommende dage og uger skal rumme, 

indeholde og bære. Det er fundamentet som vi i dag af apostlen 

Paulus opfordres til at være opmærksomme på. Natten er 

fremrykket, dagen er nær, lyder de formanende ord. Der er 

sikkert meget, der skal tænkes på og mange forventninger, der 

skal afstemmes inden det går løs. 

Men i dag på den første søndag i advent får vi at vide, at det 

var glæden, der kom først. 

Og at den skal være for hele folket. 

 

Det er med andre ord en glæde, der ikke skal sættes alder på. 

 

AMEN 

 

 

 

 

 


