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Vær velkommen, du min fred, 

Dig ske tak i evighed! 

Drag, o Jesus, ind itl mig, 

Vejen selv du bane dig! 

 

Maria havde slet ikke hørt køkkendøren knirke. Det plejede 

den ellers at gøre. Hun havde ofte sagt til Josef, at han skulle se 

at få den ordnet, men der var altid så meget andet. 

Så mange andre. Hun elskede ham højt, men han skulle nu se at 

få den dør lavet. 

Det var ikke, fordi han ikke elskede hende lige så højt. Men det 

havde han altså ikke nået endnu. 

Derfor knirkede køkkendøren, hver gang den blev åbnet. På 

den anden side kunne hun så altid høre, om der kom nogen. 

Mente hun. 

Men denne gang havde hun ikke hørt noget. 

Og derfor blev hun forskrækket, da der pludselig stod en 

skikkelse i køkkenet sammen med hende. Hun beholdt 

grydeskeen i hånden uden at tænke over det. Hun beholdt 

forklædet på uden at tænke over det; det havde hun ellers lært, 

man skulle tage af, når der kom gæster. 

Men hun stod stille. 

Og forskrækket. 

Maria. 



Blot 16 år gammel var hun på vej til livet som sine ældre 

søskende, som sine jævnaldrende venner ude rundt omkring i 

byen Nazareth. 

Hun syntes, hendes liv lignede alle andres. Hun kunne ikke 

forestille sig, at hendes verden skulle brydes. 

Slet ikke i dag.  

Og slet ikke her i hendes køkken, midt i madlavning og 

dagligdags bekymringer om knirkende døre. 

Men hun glemte at tænke. 

Tiden holdt op med at eksistere. 

Da englen fortalte hende, at hun skulle føde Jesus. 

Hun hørte det, da dag og nat var lige lange. Som de er, når det 

er midt i marts. Snart vil lyset have vundet over mørket. 

Snart vil det lys være tændt, som vi tager med ind i mørket, når 

dagene igen er vendt. 

Om 9 måneder. 

Når det er juledag. 

Men i dag ser vi rosen skyde af Isajs stub. Derfor skal vi slutte 

i dag med at synge en julesalme. 

Som Maria synger i dag. 

Fordi hendes sjæl løfter sig. 

Fordi hendes sind blev løftet. Midt i hverdagen. Midt i 

madlavning. 

Fordi en engel kom til hende. 

Ikke gennem knirkende døre. Engle knirker ikke. Ikke med 

brask og bram som var det en gevinst i det store lotteri. 

Nej. Glæden sprang i hende. 

Som den kan gøre på den første forårsdag. Uden at vi ved, hvor 

den kommer fra. 



Håbet og modet til fremtid og sommer springer i os og vi ser 

fremad. 

Som vi sætter blomster og planter frem. 

I håbets lys. 

Min sjæl ophøjer Herren, 

Og min ånd fryder sig over Gud, min frelser. 

Herren være med dig. 

Og med din ånd. 

Marias hverdag blev aldrig den samme. 

Vores dag blev aldrig den samme. 

Efter i dag. 

Efter Mariæ Bebudelse. 

En juledag i fastetiden. 

Et lysglimt midt i mørket. 

Marias verden skulle aldrig mere blive den samme. Hun fik en 

moders ansvar. Hun fik en moders glæde. 

Og – hun fik en moders sorg. 

For Guds Søn blev menneske. 

Og hun blev Guds Søns moder.  

I verden. 

En ringe tjenerinde. Men en tjenerinde som alle slægter siden 

har prist salig. 

Også selvom hendes liv blev hårdt. 

For hun forstod  ikke sin Søn fuldt ud. 

Hvem har nogensinde forstået sine børn fuldt ud? 

Hun måtte høre ham lægge afstand. 

”Hvad vil du mig, kvinde? Min tid er endnu ikke kommet” 

Da var de til bryllup i Kana. 

Han sagde fra over for hende. 

Men han gjorde vand til vin. 



Sådan begyndte hans time. 

Om få uger slutter hans time i vores kirkeår. 

Da bliver det langfredag. 

Jesus hang på et kors. 

Nedenfor stod Maria. 

Da først forstod hun helt og fuldt ud, hvad der var sket den dag, 

køkkendøren ikke knirkede. 

At hun havde lagt moderskød til verdens frelse. 

Og at det var derfor alle slægter skulle prise hende salig. 

Vi forstår heller ikke fuldt ud. 

Vi forstår ikke, at budskabet om Guds fødsel i verden kommer 

til os ved jævndøgnstide. 

For vi er ikke parate. Og det kan vi aldrig blive af os selv. 

Der er altid noget, der står i vejen. Vi står med grydeskeer i 

hænderne og forklæder om livet. 

Papirdynger på skrivebordet og aftaler i kalenderen. 

Alligevel bryder Maria ud i sang. 

Alligevel synger vi salmer. 

For beretningen om Marias bebudelse er beretningen om Guds 

kraft i verden. 

Ikke om menneskers mangler. 

Beretningen om Marias bebudelse er beretningen om, at Gud 

kan bruge os sådan som vi er. Sådan som vi står og går. 

Ja, sådan som vi synger. 

Derfor kom budskabet om , at Gud vil lade sig føde i verden 

ikke til de mennesker, vi ser op til. De mennesker vi respekte-

rer, de mennesker vi misunder. 

Budskabet kom til en 16 års pige i et køkken en hverdag ved 

jævndøgnstide. 

Og hun fødte sin søn i en stald i en krybbe. 



For der var ikke plads i herberget. 

Det var optaget af alle dem, der havde bestilt plads i tide. Alle 

dem, der mente, de vidste, hvordan tilværelsen skulle leves og 

hvad der sker på fredag. Eller på næste mandag. 

Sultende har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt 

tomhændede bort. 

Sådan er livet ikke altid blandt mennesker. 

Og derfor kom Gud med det liv, der er anderledes. 

Hverdagslivet, der vel ikke er forberedt. 

Men som  er modtageligt. 

Fordi vi er skabt i Guds billede. 

Derfor kan Gud selv bane vejen. 

Med sit mod. Sin kraft. Sin kærlighed. 

Mariæ Bebudelsesdag er lyssprækken i fastetiden. Se, vi går 

nok op til Jerusalem og menneskesønnen skal lide meget ondt. 

Men i dag retter vi ryggen i lærkesang og holder pause fordi 

cirklen bereder sig på ny. 

Maria sang om Guds barmhjertighed. Mennesker har sunget 

videre på den sang lige siden. Utallige er de komponister, der 

har sat ord til Marias lovsang. Utallige er de mennesker, der er 

blevet ophøjet midt i hverdagslivet ved at høre ordene om, at 

Gud er gået ind i sommertiden for at være som én af os. 

Gået ind hos en som os. 

Men stadig gået ind som Gud. 

Evangeliet handler nok om, at Gud blev menneske. Men det 

handler ikke om, at han derfor holdt op med at være Gud. 

Det er derfra kraften, håbet og kærligheden kommer. 

Kommer til os. 

Kommer til mennesker, der har været igennem en vinter. 

Kommer til mennesker, der ikke er fuldkomne, men alle eet 



eller andet sted har en køkkendør, der knirker. Eller noget 

andet, der afbryder helheden. Skygger for lyset.  

Bruger af håbet og nedbryder livet. 

Det er Marias Bebudelsesdag. Men det er også 5.søndag i 

fasten. Det glædelige budskab til i dag er, at hos Gud bryder 

glæden selv gennem mørket. 

Ved vårens kræfter milde. Ved lyset, der trækker det grønne op 

af jorden og ud af træerne om ikke mange uger. 

Gud har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der 

er hovmodige i deres hjertes tanker. 

Men han er også nær ved den mindste orm. 

Og ånder på øjet, når det græder. 

 

AMEN 

 

 

 


