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Juledag 2020 kl. 10.30. Gudstjeneste i Brødremenighedens kirke, Christianasfeld 

 

Præludium 

 

Løsensord og Læretekst 

 

94 
Det kimer nu til julefest 

© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 

Mel.: Carl Chr. Nic. Balle 1850 

1. Det kimer nu til julefest, 

det kimer for den høje gæst, 

som steg til lave hytter ned 

med nytårsgaver: fryd og fred. 

2. O, kommer med til Davids by, 

hvor engle sjunge under sky; 

o, ganger med på marken ud, 

hvor hyrder høre nyt fra Gud! 

3. Og lad os gå med stille sind 

som hyrderne til barnet ind, 

med glædestårer takke Gud 

for miskundhed og nådebud! 

4. O Jesus, verden vid og lang 

til vugge var dig dog for trang, 

for ringe, om med guld tilredt 

og perlestukken, silkebredt. 

5. Men verdens ære, magt og guld 

for dig er ikkun støv og muld; 

 

 

 

 

 

i krybben lagt, i klude svøbt, 

et himmelsk liv du har mig købt. 

6. Velan, min sjæl, så vær nu glad, 

og hold din jul i Davids stad, 

ja, pris din Gud i allen stund 

med liflig sang af hjertens grund! 

7. Ja, sjunge hver, som sjunge kan: 

Nu tændtes lys i skyggers land, 

og ret som midnatshanen gol, 

blev Jakobs stjerne til en sol.  

8. Nu kom han, patriarkers håb, 

med flammeord og Himmel-dåb; 

og barnet tyder nu i vang, 

hvad David dunkelt så og sang. 

9. Kom, Jesus, vær vor hyttegæst, 

hold selv i os din julefest! 

Da skal med Davids-harpens klang 

dig takke højt vor nytårssang. 

Martin Luther 1535. 

N.F.S. Grundtvig 1817. Bearbejdet 1852. 

Jf. nr. 95. 

 

INDGANG 1. 
 

(Efter Løsensordet og indgangssalmen rejser menigheden sig og præsten siger:) 

 

P. Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al himmelens 

åndelige velsignelse og givet os Helligånden. Han har med kærlighed i sin gode vilje forudbestemt 

os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus; ham være ære fra evighed til evighed! Amen. 
 

M. Op alle, som på jorden bor, 

og takker Gud, vor Gud! 

hans pris af helligt englekor 

I himlen synges ud. 

 

P. Vor Fader, du som er i himlene! 

 

M. Helliget vorde dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; 

giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og 
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led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Thi dit er riget og magten og æren i evighed! 

Amen 

 

P.  Du Guds Søn, verdens frelser, 

M. vedkend dig os! 
P.  Du Gud Helligånd, 

M. bliv altid hos os! 
 

Gud Fader, Søn og Helligånd 

ske tak med hjerte, mund og hånd. 

Den hellige treenighed 

ske lov og pris i evighed. 
 
(menigheden sætter sig) 

 

Læsning: Esajas’ Bog 9.1-6a 

 

Solosang 

 

119 
Julen har bragt velsignet bud 

© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 

Mel.: C.E.F. Weyse 1841 

1. Julen har bragt velsignet bud, 

nu glædes gamle og unge. 

Hvad englene sang i verden ud, 

nu alle små børn skal sjunge. 

Grenen fra livets træ står skønt 

med lys som fugle på kviste; 

det barn, som sig glæder fromt og 

kønt, 

skal aldrig den glæde miste. 

2. Glæden er jordens gæst i dag 

med Himmel-kongen, den lille. 

 

 

 

 

 

 

 

Du fattige spurv, flyv ned fra tag 

med duen til julegilde! 

Dans, lille barn, på moders skød! 

En dejlig dag er oprunden: 

I dag blev vor kære frelser fød 

og Paradis-vejen funden. 

3. Frelseren selv var barn som vi, 

i dag han lå i sin vugge. 

Den have, Guds engle flyve i, 

vil Jesus for os oplukke. 

Himmerigs konge blandt os bor, 

han juleglæden os bringer; 

han favner hver barnesjæl på jord 

og lover os englevinger. 

B.S. Ingemann 1839. 

 

 

Kirkebøn 

 

Læsning: Luk. 2.1-14 

 

Prædiken 
 



3 
 

107 
Glæden hun er født i dag 

© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 

Mel.: 15. årh. / Michael Weisse 1531 

1. Glæden hun er født i dag, 

Himmeriges glæde, 

ved Gud Faders velbehag 

fryde sig de spæde! 

Han, som var frygtelig 

og utilgængelig 

i sin høje bolig, 

han nu i barnedragt 

har sig i krybben lagt, 

med vort støv fortrolig. 

2. Født er han ved midnatstid, 

skabte sol og måne, 

han, som ejer verden vid, 

hus i stald vil låne; 

han, som på skyerne 

ager blandt stjernerne, 

svøbes som de spæde! 

Ham, som på dommedag 

taler med tordenbrag, 

nu man hører græde! 

 

 

 

 

 

3. Hyrder, som på nattevagt 

lå i blomstervange, 

bud dem blev fra Himlen bragt 

brat med englesange: 

Født er på jorderig 

kongen af Himmerig, 

frelseren fra døden, 

hviler i krybberum, 

har dog alt herredom, 

skøn som morgenrøden. 

4. Herre! dine hænders værk 

er vi alle sammen, 

vi er svage, du er stærk, 

du er ja og amen.1  

Til os du dalede, 

lad os til Himlene 

nu med dig opfare! 

Tårer du her udgød, 

lær os nu sangen sød 

med din engleskare! 

Latin 14. årh. (Dansk 1535). 

N.F.S. Grundtvig 1837 og 1847. 

 
1 2 Kor 1,19-20 

 

Bekendtgørelser. 

 

 

 

111 
Hør, hvor englesangen toner 

© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 

Mel.: Felix Mendelssohn-Bartholdy 1840 

1. Hør, hvor englesangen toner: 

Hil dig, konge, født i dag, 

verdens frelser og forsoner, 

fred til jord, Guds velbehag! 

Vore røster vil vi føje 

til triumfen fra det høje, 

juble skal vi glad med dem: 

Krist er født i Betlehem, 

Ære være Herren Gud 

for et saligt glædesbud. 

2. Kristus fra de høje himle, 

Kristus, Gud i evighed! 

Hjertet bæver, vi må svimle: 

Gud til os på jord steg ned. 

Skaberen som os sig klæder, 

engle nu med os sig glæder, 

syng med fryd hver bange sjæl: 

Kristus, vor Immanuel. 

Ære være Herren Gud 

for et saligt glædesbud. 
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3. Hil dig, du, som fred os bringer, 

retfærdssol med lys og vår. 

Under dine stærke vinger 

liv og lægedom vi får. 

Du forlod din høje trone, 

gav os livets gyldne krone, 

byder sønderknuste ly, 

giver lys og håb på ny. 

Ære være Herren Gud 

for et saligt glædesbud. 

 

4. Hilset vær, du svar på længsel! 

Skab i os dit ringe bo. 

Opluk vore hjerters fængsel, 

bo i os, og giv os tro. 

Hør, hvor herligt Himmel-sangen 

toner hist på hyrdevangen: 

Ære være Herren Gud 

for et saligt glædesbud. 

Ære være Herren Gud 

for et saligt glædesbud. 

Charles Wesley 1739. Dansk 1981. 

Henrik E. Frederiksen 1993.

SLUTNINGSLITANI. 

 
(Menigheden rejser sig) 

P.  O du Guds Lam, som bærer verdens synd! 

M. Forbarm dig over os! 

P.  O du Guds Lam, som bærer verdens synd! 

M. Forbarm dig over os! 

P.  O du Guds Lam, som bærer verdens synd! 

M. Giv os din fred. 

P. Ære være Guds-Lammet, som blev slagtet, og som med sit blod købte sit folk ud af alle stammer og 

tungemål, den Herre, der har erhvervet vore sjæle for sig,  

ham, som elsker os og har løst os fra vore synder med sit blod, 

ham, der døde for os én gang for alle, for at også vi skal afdø fra synden, 

ham, der opstod for os, for at også vi skal opstå,  

ham, som er faret op til himlen, for at gøre en plads rede for os, 

ham, hvem engle og myndigheder og magter er underlagt, 

ham være ære til alle tider i den menighed, som venter på ham her og i den, som venter på ham derhjemme, 

 

M. fra evighed til evighed! Amen. 

 

P. Og nu, bliv i ham, for at vi, når han åbenbares, må have frimodighed og ikke blive til skamme for ham ved 

hans komme. 

 

M.   Min sjæl er frelst fra synd og død,  

jeg løfter højt min stemme:  

Mig er i dag en frelser fød,  

det vil jeg aldrig glemme!  

Nu har og jeg en Fader der,  

hvorfra kom hid Guds englehær,  

og Jesus er min broder;  

hans Himmel er mit fædreland,  

og livet her min prøvestand,  

men kirken er min moder!  
                                                 J. Nordal Brun 1786 

 

Postludium. 


