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Herren siger:  

Et kort øjeblik  
forlod jeg dig,  

men i stor  

barmhjertighed  

tager jeg dig tilbage.  
Esajas 54,7 
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….og Ordet var Gud 
I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og 

Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt 

blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det,  

som er. Joh 1, 1-3 

 
Mange har gennom tidene s tillet spørgsmålet:  

Hvem var Jesus? Det er nok kun få som tvivler på, at 
Jesus har levet, at han var en person som vandrede 
rundt i Palestina for 2000 år siden. Men mange har 
spurgt, hvem han egentlig var. Nogle siger: Han var et godt menneske. Det har de ret 
i. Noget bedre menneske ha r ikke levet på denne jord. Men hvis de dermed mener, at 

han kun var et menneske som du og jeg, tager de fejl! Evangelisten Johannes  slår 
tydeligt og klart fast: Ordet var Gud.  Sammenhengen viser, at ”Ordet” er det samme 
som Jesus Kristus. Jesus Kristus er Gud. Og som Gud har han altid vært til. Han er fra  
evighet.  

Skaberværket har sin begyndelse. Gud skabte himmel og jord, hele universet. Han 
skabte mennesket.  Alt skabte han ” i begyndelsen”. Men Kristus blev ikke skabt. Han 
var til, før alt blev skabt. Da Jesus engang sagde til jødene, at han var til, før Abraham 
blev til, blev de så rasende,  at de tog sten op for at kaste dem på ham (Joh 8,58-59). 
De mente, at han gjorde sig skyldig i gudsbespottelse.   

Jesus Kristus  er Gud, og derfor lige  så almægtig og  stor som Faderen, fuldt ud delagtig  

i skaperværket som Faderen.  Alt blev til ved ham ( Joh 1,3). Han styrer og regerer alle  

ting. Han er himmerigets hersker og konge. 
 

… og Ordet blev kød 
Og hva sker så? Jo - denne almægtige himmelens og jordens  konge kommer ned til 
jord som et menneske. Ordet blev kød ( Joh 1,14). Kristus, Guds Søn, den anden person 
i guddommen,  bliver et menneske af kød og blod som dig og mig. Hvilket under!  
Hvor ufatteligt er det ikke, at han, som bærer hele universet på sine skuldre, han som 

styrer alle planeter og deres gang, som våger over og følger med sit skaberværk 
sådan, at ikke engang en spurv falder til jorden, uden at ha n vil det,  han bøjer sig  ned 
og bliver som en af s ine skabninger, bliver et menneske! 
Det er Ikke mærkelig, at der var himmelsk lovsang over Betlehemsmarkene julenat.  
Og det er ikke underligt, at billedkunstnere, forfattere og komponister aldrig bliver  

færdige med at forundre sig over og lovprise dette, som kaldes inkarnationens under:   
At Gud blev menneske.  
Han, som havde Guds  skikkelse, regnede det ikke for et rov at være  lige med Gud, men 

gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig (Fil 2,6). 
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… hvorfor blev Gud menneske?  
Nogle siger, at Gud blev menneske for at lære os, hvordan vi skulle leve.  
Det gjorde han også. Men der var noget  som var langt vigtigere. Hvis Jesus kun kom 
for at fortælle os, hvordan vi skal skulle leve, så behøvede han egentlig ikke at 
komme. For det havde Guds profeter i Det gamle testamentets tid fortalt, og Gud 
kunne fortsat bruge mennesker til denne tjeneste. 

Men der var noget, mennesker ikke kunne gøre: Tage straffen for vore synder. På 
grund af vore synder, var vi under Guds vrede. Guds Søn blev menneske, for at vi 
skulle undgå Guds dom. Han kom for at lide og dø, tage straffen for vore synder,  alle 
de synder, som var begået helt fra verdens  begyndelse, som bliver begået i dag, og 

som vil blive begået, så længe verden står. Al denne synd tog Jesus på sig. Og han kom 
for at opfylde loven i vort s ted. 
Der stå r om Kris tus i Hebreerbrevet: Men et legeme har du beredt mig. … Da sige r jeg:   

Se, jeg er kommet … for at gøre din vilje, Gud (Hebr 10,5). 
Jesus kom for at blive et sonoffer for vore synder og oppfylde loven i vårt sted, så du 

og jeg skulle stå rene og retfæ rdige, himmelen værdige i ham. 
 

. . . den anden Adam 

Jesus er blevet kaldt ”den anden  Adam”.  
Den første Adam blev skabt fuldkommen og uden synd, men da han blev fristet, faldt 
han i synd, og det førte til fordømmelse for alle mennesker (Rom 5,18). 
Kristus  kom som ”den anden Adam”, han var uden synd. Han blev også fris tet af  
djævelen, men sejrede over fristelsen.  Den endegyldige sejr vandt han på korset, da 

han sagde: Det er fuldbragt. 
 

. . . Jesus, vor stedfortræder 
For en sådan ypperstepræst trængte vi til, en de r er hellig, uskyldig, ren, skilt ud fra 

syndere og ophøjet ove r himlene (Hebr 7,26). 
Ligesom Adam var vor stedfortræder i syndefaldet, blev Kristus vor stedfortræder i 
genoprettelsen fra syndefaldet. 

Ypperstepræst er det samme som stedfortræder. Jesus gik i vort sted ”ind i 
helligdommen” og ofrede, ikke med blod af bukke og kalve - som ypperstepræsten i 
Den gamle pakt -  men med sit eget blod. Det skete, da han døde på korset.  Da vandt 
han os en evig forløsning (Hebr 9,12). Da frelste  han os, da købte han os tilbage til Gud 
med sit blod. 

Derfor har vi grund til at juble sammen med englene i deres  lovsang i julen:  
Ære være Gud i det højeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag!  

(Luk 2,14, norsk oversættelse).   
Sigmund Hjorthaug 
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Hyrder og brune kager 

”Og der var hyrder på marken ...” 

Vi kender alle beretningen om hyrderne,  
der tog til stalden for at se og tilbede Je-
sus.  

En gammel legende fortæller, at hyrder-

ne var i gang med at bage brød. Da eng-
len viste sig for dem på himlen, havde de 
netop lagt deres brød ind i en ovn ved 
deres bål. Men de glemte alt om brød og 
aftensmad, da de hørte om ba rnet i s tal-

den, og drog alle af sted til Betlehem for 
at tilbede. Deres glæde over at se Jesus i 
krybben var stor. Ja, de frydede sig, for 
de var gæster hos himlens kongesøn.  
Frelseren var kommet til jorden. Men på  

vejen hjem kom de i tanker om deres  
brød i ovnen. Den aften ville de ikke få 
noget at spise, for brødet kunne ikke væ-
re andet end sort og brændt, når de kom 
frem, sagde hyrderne til hinanden. Der 

var ikke noget at gøre  ved det, og selvom 
de skulle gå sultne i seng, ødelagde det 
ikke juleglæden. Men da de nåede frem 
til deres hyrdelejrbål, blev de mødt af en 
dejlig duft fra ovnen, krydret og sød. Den 

første julenat var brødet i ovnen ikke 
blevet til brændt brød, men lå forvandlet 
til brune kager, verdens første julekager. 
Hyrderne nød dem med glæde.  

Legenden rammer noget centralt på flere  
måder. For det er sådan, at jul og juleka-
ger er tæt forbundet med hinanden. I rig-
tig mange hjem rulles  dej ud og der ba-
ges, så der dufter brunt og brændt, mens  

hyggen breder sig. Man trakterer gerne 
gæster med familiens specialiteter fra  
småkagedåserne. Julesmåkager betrag-

tes som en s tor del af juleforberedelser-
ne. 

Ja, juleforberedelser er dejlige og vigtige  
– og tager sin tid og er måske også an-
strengende, og kan næsten fylde hele  vo-

res hoved og tanke og sind i december.  
Der skal jo nås så meget foruden jule-
bagningen.  

Da hyrderne var på ma rken, blev deres  
hoved og tanke og sind også helt opfyldt, 

men af et ønske om at komme til Betle-
hem og se Jesus, vores frelser. ´Straks tog  
de af sted og glemte alt andet for glæden 
ved Jesu fødsel.  

Lad os gøre som hyrderne og drage af  

sted og møde Jesus i stalden. Vi kan gøre 
det i bibelen, ved familiens andagt, i kir-
ken, ved at dele evangeliet med hinan-
den. Lad os  gøre det med glæde og for-

ventning, for Jesus  ønsker a t møde os.  
Og det er fantastisk! 

Jeg håber på en glædelig juletid for os  
alle. Og måske er der lige pludselig brune 
kager. Lad dem smage jer. Del dem med 

hinanden – og måske med naboen og  
kollegaen og lad juleevangeliets fryd 
brede sig. 

Kirstina Strand
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Krybbespil 
Ved adventsfesten 27. november i 
Gratiakirken tog de mindste 

menigheden med til Betlehem. På 
billedet forbereder Amanda, 
Anastasia og Silas sig sammen med 
Birgit. 

    Et barn er født i Betlehem, 

   Thi glæde sig Jerusalem 

   Halleluja. Halleluja. 

 
 
Juleevangeliet 
I Martins menighed illustrerede Markus juleevangeliet i konfirmandundervisningen i 

december. Ved gudstjenesten den 18. december fortalte han julens budskab for de 
menighedens andre børn.  

             
Det skete i de dage. De drog til Betlehem. Hun fødte sin søn og lagde ham i en krybbe 

                               
Hyrderne og en               Frygt ikke! Jeg forkynder       De fandt Maria og Josef  

himmelsk hærskare           jer en stor glæde!                   sammen med barnet 

  

Glædelig jul og godt nyt år 2012! 
Hyrderne holdt na ttevagt / over får og geder. 

Da med ét de vågned' bra t, / lyst blev alle steder. 
Syng med os halleluja, / Jesus kom til jorden. 

Syng med os halleluja, / Jesus kom til jorden. 
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Mission i hverdagen  
Josef og Maria fortæller, at baggrunden for mission ikke er rigdom og overskud, men 
snarere fattigdom og underskud. Maria og Josef foretog sig jo ikke noget ekstra ordi-

nært. De tog blot imod det, Gud gav dem, rejste  til Betlehem, glæ dede sig sammen 
med hyrder og vismænd, og flygtede senere til Egypten. 
Det begyndte med, da Gabriel fortalte  Maria, at hun skulle  blive mor til Guds Søn. Hun 
svarede: ”Se, jeg er Herrens tjenerinde  – lad det ske mig efte r dit ord.”  

Og Josef tog Maria og barnet til s ig, fordi Herrens  engel sagde, at han trygt kunne gøre 
det. Josef og Maria var trofaste mod hinanden og mod ba rnet. Og fødsel og bør-
neopdragelse lykkedes, selv om de hverken var rige eller havde et stort menneskeligt 
overskud.  
 

Vores situation i familie og menighed ligner på nogle måder Marias og Josefs s ituati-
on. - Måske der er ældre  i din familie, som skal passes, besøges og plejes. - Eller måske 
du selv er blevet ældre, så du ikke længere har de kræfter, du havde tidligere, og der-
for kan du ikke gør alt det, du synes du skal. - Eller I har små børn, som skal passes, så 
der ikke bliver så meget tid til det, du gerne e llers ville gøre for missionen ud fra din 

menighed. - Eller du er i gang med en uddannelse eller har et vanskeligt arbejde, som 
kræver al din tid, så der kun er overskud til at gå i kirke om søndagen, og så lige det 
mest nødvendige arbejde for menigheden. - Eller I lever i begyndelsen af jeres ægte-
skab og mærker nye opgaver, som I skal lære at takle. Og der skal bygges et sammen-
hold op, der skal arbejdes meget mere, end I forestillede jer. Derfor kommer a lt det 

ekstra, som I håbede, at I kunne påtage jer i menigheden, i baggrunden.  
Da er det ikke mærkeligt, hvis nogen tager det personligt og synes, at det er for ringe, 
at de ikke magter mere, end de gør. - Andre retter i stedet kritikken mod menigheden 
og synes, at det er for svagt og for ringe, hvad de andre udretter. Utilfredshed vokser 
frem, og glæde bliver en mangelvare.  

 
Er det ikke en beskrivelse af, hvordan mange kristne kan opleve deres kristenliv og 
menighedsliv?  
Men skulle Josef  og Maria  have dårlig samvittighed over, at de ikke havde overskud til 
andet end at tage sig af hinanden og af Jesus? Og er det rigtigt af os at have dårlig  

samvittighed over, at vi har fået opgaver, som tager det meste af vor tid? Opgaver 
med ældre i familien, med børn, med arbejde og med ægteskab?  
Det kan godt være, at vi forvalter vores liv dårligt og forkert i mange tilfælde. Det er 
også sikkert og vist, at vi har svigtet på mange måder. Men beretningen om Marias og  

Josefs miss ion er et herligt evangelium, som viser os, at der ikke er nogen modsæ t-
ning mellem livets mange nødvendige kald og opgaver og Guds mission i verden.  
Tværtimod!  

Leif G. Jensen 



KALENDER 
 

København 
Martinskirken 

Langeland 
Lohals/Svendb 

Løsning 
Kirken Vinkelvej 

Århus 
Gratiakirken 

24. dec Ingen  14 Gudstjeneste 15 Gudstjeneste (SH) 

25. dec. 16.30 Gudstjeneste N   - 10 Gudstjeneste N 

26. dec. -  10 Gudstjeneste N - 

28. dec. 16 Julefest    

1. jan. 14 Gudstjeneste lp  14 Gudstjeneste N  16 Gudstjeneste N 

4. jan.  14 Gudstjeneste* 19.30 H3Konger-fest*  

5. jan. 19 Bibelkredse*   19.30 H3Kongers aften 

8. jan.  16.30 Gudstjeneste N   10 Søndagsmøde* 10 Gudstjeneste N 

12. jan. -   19.30 Bibelkredse 

13. jan.    18 Ungdomsmøde* 

15. jan. 
10 Gudstj. N. 12 Frokost  
13 Sang & bibelstudie  10 Søndagsmøde* 16 Gudstjeneste lp 

18. jan.   19.30 Bibeltime*  

19. jan. 19 Bibelkredse*   19.30 Temaaften 

22. jan. 10 Gudstjeneste lp  14 Gudstjeneste N 10 Gudstjeneste N 

25. jan.  14 Gudstjeneste*   

26. jan. 19 Bibelkredse*   19.30 Bibelkredse 

27. jan.    18 Ungdomsmøde* 

29. jan. 10 Gudstjeneste N (SH)  10 Gudstjeneste N 16 Gudstjeneste N 

1. feb.   19.30 Bibeltime*  

2. feb. 19 Bibelkredse*   19.30 Temaaften 

5. feb. 16.30 Gudstjeneste N  10 Søndagsmøde* 10 Gudstjeneste N 

8. feb.  14 Gudstjeneste*   

9. feb.  -   19.30 Bibelkredse 

10. feb.    18 Ungdomsmøde* 

12. feb. 
10 Gudstj. N. 12 Frokost 
13 Sang & bibelstudie  10 Søndagsmøde* 16 Gudstjeneste lp 

16. feb. 19 Bibelkredse*    - 

19. feb. 10 Gudstjeneste lp  14 Gudstjeneste N 10 Gudstjeneste N 

23. feb. 19 Sang&bibelstudie   19.30 Bibelkredse N = nadver; lp = læseprædiken; * = i et hjem. SH=Sigmund Hjorthaug ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTER og MØDER  ÅRSMØDE og SOMMERLEJR 2012 Årsmøde 14.-15. juli og sommerlejr 15.-19. juli på Musikefterskolen i Humb-le på Langeland. Lejrudvalg i Århus går i gang med at forberede i januar.  Program uddeles fra menighederne i maj. Alle er hjertelig velkommen!  
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Returadresse: Luthersk Kirke, Røglevangen 17, Svogerslev, 4000 Roskilde  
Syng! 
Jeg kommer til din krybbe her, 

mit liv, min Jesuslille, 
min gave jeg til dig frembær 
og gerne skænke ville; 
hvad selv du gav, jeg giver nu 

til dig, mit hjerte, sjæl og hu, 
lad det dig velbehage! 
2. Du kaldte frem mig ved dit ord 
til dagens lys at møde, 
og før jeg end blev født til jord, 

du lod for mig dig føde; 
før jeg blev dannet ved din hånd, 
du havde fattet i din ånd 
dit råd til min forløsning. 
3. Jeg sad i mulm og dødens magt, 

du kom, min sol, du klare, 
og har til min elende bragt 
Guds nåde åbenbare. 
O klare sol til mørket sendt, 
som troens lys i mig har tændt, 

hvor dejlig er din stråle! 
Paul Gerhardt 1607-1676.  

Harald Vildstrup 1937. “129-salmer” 895. 

Herodes, hvorfor frygter du, 

at Kris tus han er født os nu? 
Dit rige han jo søger ej, 
men viser os til Himlen vej. 
2. Den stjerne, som de Vise så, 

til lyset lærte  dem at gå 
Med gaver tre beviste der, 
det barn Gud, mand og konge er. 
3. I Jordan han sig døbe lod, 
og helliggjorde dåbens flod. 

Der døbtes det uskyldig Lam, 
som renser os for synd og skam. 
4. En undergerning skete og 
i Kana, hvor seks vandkar stod. 
Han der forvandled' vand til vin, 

og åbenbared' guddom sin. 
5. Lov, ære, tak ske dig Guds Søn, 
som fødtes  af en jomfru skøn. 
Gud Fader og den Hellig Ånd 
ske lov og pris i alle  land. 
Martin Luther 1483-1546. 

Melodi: Fra Himlen højt kom budskab her. Kingos 

Salmebog I nr. 92. Bearbejdet.   
ADRESSER  
Pastor Leif G. Jensen, Skejbygårdsvej 25, 8240 Risskov. Tel. 75 65 16 60. Mobil 60 63 23 23.  
Pastor Sigmund Hjorthaug, Solvejen 7, 8250 Egå. Mobil 60 46 69 17. 
 

København: Martinskirken, Martinsvej 4, 1926 Frederiksberg.  
 Kontakt Bent Nielsen. Mobil 41 42 52 10.  
Langeland: Lohals Kirke, Østergade 34, 5953 Tranekær.  
 Kontakt Bendix Jensen. Tel. 62 21 37 32. 
Løsning Lutherske Frikirke, Vinkelvej 8, 8723 Løsning.  
 Kontakt Orla Andersen, Tel. 75 65 03 51. 
Århus: Gratiakirken, Skejbygårdsvej 23-25, 8240 Risskov. Tel. 86 12 54 50 (tirsdag 9-11). 
 Kontakt Anders Henriksen. Tel. 86 21 40 32. Mobil 26 11 40 32.  

 
Den evangelisk-lutherske Frikirke 

Web-adresse: www.vivit.dk. E-mail: post@viv it.dk 

ISSN 0905-7447 


