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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. 

 

 

På den allersydligste spids af Langeland ligger Dovns Klint. 

Man kan komme til den fra begge sider. 

Hvis man nærmer sig langs kysten eller ude fra vandet, ser man 

den gule klint meget tydeligt. Den rager op over det 

omkringliggende lave landskab og markerer tydeligt, at her 

begynder Langeland. Eller slutter Langeland. 

Kommer man derimod til Dovns Klint fra landsiden ser man 

ikke rigtig klinten. 

Den er ellers ca. 15 meter høj. Det lyder måske ikke af så 

meget, men det svarer trods alt til vore kirketårne. 

Så der er langt ned. 

Langt nok til at mærke suget i maven, når man først når frem. 

Det er nemlig en overraskelsesklint.  

Ja, hvis man ikke har været ved Dovns Klint før, så kan man 

ligefrem blive forskrækket.  

Man kan gå op ad en bakke; der er ingen advarselstavler og 

intet hegn, men pludselig kigger man 15 meter lodret ned i 

vandet. Jeg har mange gange haft gæster med derned, og set 

dem opleve gyset.  



Men det går over. 

Når man har været der tilstrækkelig mange gange, kan man 

ikke mere blive overrasket ved at nærme sig skrænten. Så har 

man lært den at kende. Og går så måske på jagt efter nye 

overraskelser. 

Derfor passer Dovns Klint på mange måder til i dag.  

1.søndag i advent. 

Det er måske i sig selv overraskende. Men første søndag i 

advent er faktisk en dag, der er fuld af overraskelser. 

Selv om det er en dag, som alle kender. 

Og det er jo af gode grunde en dag, som man kun kan nærme 

sig fra én side. Nemlig fra dagen før. 

Alligevel kan man godt i dag prøve at afgøre med sig selv, om 

det er fra overraskelsessiden eller fra den forudsigelige side, 

man går ind i adventstiden i år. 

Dagens tekst er ikke i tvivl. Det gælder om at holde fast i 

overraskelserne. 

Også selvom dagen i dag er indledningen til den julemåned, 

hvor vi ellers netop gerne vil holde fast i alle traditionerne. 

Hvor alting i de kommende uger helst skal være som det plejer 

at være. 

Når vi går ind ad den dør, som første søndag i advent under alle 

omstændigheder er. 

Til en julemåned og til et nyt kirkeår. 

Advent betyder ankomst. Begyndelse. Det er ikke helt 

december endnu. Vi må ikke åbne eller skrabe julekalenderne 

endnu. 

Men vi må gerne tænde det første lys i adventskransen. 

Det er på den ene side. Allerede. 

Men det er også ”ikke endnu” 



Alligevel handler det hele om ”i dag” om ”nu”. 

Ikke i går. 

Ikke i morgen. 

Men nu. 

I dag. 

”I dag er det skriftord, som lød i Jeres ører gået i opfyldelse”, 

siger Jesus til sine tilhørere i Nazareth. 

De havde samlet sig i synagogen.  

Det var et sted, de mente, de kendte. Han var en mand, som de 

mente, de kendte. 

”Vi har kendt ham som barn”, hører vi dem næsten sige i dag. 

Josefs søn. 

Derfor mente tilhørerne også, de udmærket vidste, hvad der 

ville komme. 

Men Nazareth var bygget på kanten af en høj skrænt. 

En overraskelsesklint. 

Derfor kunne alting ske. 

Og alting skete. 

Med Jesus og med Nazareth. 

Men det vidste de ikke. 

De vidste ikke, at han var Guds søn. De mente, han var Josefs. 

Derfor kunne de ikke rumme overraskelsen. Ikke rumme alt det 

glædelige nye. 

Derfor måtte de reagere med vrede. 

Med trusler. 

De jog ham ud. 

Men nåede kun frem til den høje overraskelsesklint. 

Og herude kunne det hele have været afsluttet. 

Klinten var høj nok. 

Men de turde ikke. 



Ikke denne gang. 

Det var som om de blev grebet. Det var som om det på en 

overraskende og ukendt måde stod klart for dem, at det ville 

være deres egen fremtid, de afsluttede, hvis de drev Jesus ud 

over klinten. 

Det ville ikke kun være Josefs søn, som de kendte. 

Det ville være noget meget mere. Noget meget større. 

Og imens gik han sin vej midt iblandt dem. 

Som én af dem. 

Tilbage blev kun den høje klint. 

De magtede ikke selv at rumme det. 

Så Gud måtte skaffe sig plads hos dem. 

Første søndag i advent er budskabet om, at i dag begynder Gud 

sin vej også til os at skaffe sig plads. 

Midt i hverdagen. 

Som en af os. 

Det glædelige budskab til første søndag i advent er, at vi også 

kan blive overraskede midt i hverdagen. 

At det også kan blive ”i dag” for os. 

Midt i alt det forudsigelige. 

Første søndag i advent er dagen, hvor vi vender bunken. Vi  

begynder på et nyt kirkeår og er gået om foran i bogen igen. 

Vi hører vi tekster, som mange har hørt før. Vi går i dag ind i 

en julemåned, sådan som mange har gjort det mange gange før. 

Alligevel. 

Alligevel beder vi om, at der i dag bliver gjort plads også i os. 

For vi kan ikke gøre det selv. 

Det skal trænge ind i os ude fra.  

Og det vil det gøre, lover teksterne i dag. 



Forbereder teksterne os på i dag. De næste uger skal vi gøre 

klar ude og inde. 

Så vi kan tage imod. 

For det er blevet første søndag i advent. Det er ikke blevet jul. 

Det bliver det først den 24.december. 

”Hvorfor kan det ikke bare blive jul?” spørger de små. ”Vi 

glæder os til jul! ” 

”Og vi kan ikke vente til jul! ” 

Men adventstid handler netop om at kunne vente. 

Det kan man kun, hvis man kan for-vente. 

Det er vi voksne nu heller ikke altid lige gode til. Der er så 

meget, der kan gå hurtigt i vore dage, at vi let glemmer, at ting 

også godt kan gå langsomt. Fordi der er så mange ting, der kan 

gå hurtigt, er det som om alting skal gå hurtigt. 

Det handler alt for tit om millisekunder og megabite. Om tid, 

der ikke er nok af. 

Men adventstiden er lige præcis den tid, der er nok af. 24 dage 

i december plus et par ekstra novemberdage. 

Forventningstiden. 

Overraskelsestiden. 

Ikke fordi vi ikke har travlt i adventstiden. Vi har megatravlt. 

Men tiden viser os lige præcis, at det ikke af den grund bliver 

jul før den 24.december. 

Heller ikke selvom det snart er en måned siden, vi så de første 

nisser i vinduerne. 

Vi tager forskud. 

Men det er lige præcis ikke det samme som for-ventning. 

Vi kan i dag bede om, at de to, forskud og forventning, i de 

kommende uger må arbejde sammen. Ellers kommer også vi alt 

for let til at balancere på kanten af den overraskelsesskrænt 



som mennesker kan bygge byer på. Går vi alt for let til kanten 

af, hvad vi magter. 

Eller går ud over. 

Regner med, at vi har set den kant så mange gange før, at vi 

lige præcis ved, hvor den er. 

I dag er det skriftord, der lød i vore ører gået i opfyldelse. 

Det er blevet Nu i kirkeåret. 

Nu og i dag. 

Det er de to ord som hele dagens glædelige budskab er bygget 

op omkring. 

Gud er på vej ind i tiden for at give den fylde med sit nærvær. 

Det kan vi ikke tage forskud på. 

Men vi kan allerede nu leve i forventningens glæde.  

 

AMEN 


