Konfirmander medvirker
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Præludium: Musik med sange fra gudstjenesten
Bedeslag (3 slag for Gud Fader, 3 for Jesus, 3 for Helligånden)
Intro v. præsten
I dag er det Hellig tre Kongers søndag. Vi skal høre om de vise
mænd fra Østerland, der kom langvejs fra for at tilbede den
nyfødte Jesus i krybben. Det indleder til tiden frem mod fasten,
nemlig Hellig Tre Kongers tiden, som lige præcis handler om, at
det barn i krybben er så meget mer’ – så meget mere end et
almindeligt barn, så meget mere end vi nogensinde bliver, så
meget mere end de største stjerner på jorden og på himlen.
Vi har en konfirmandlejr med – eller rettere en masse skønne
konfirmander, som har været på lejr med temaet ”en ny start”.
De holder ud endnu og medvirker ved gudstjenesten med bønner
og gospelsange, som vi har øvet de sidste dage. Der er rigtig
meget sang ved gudstjenesten i dag, og ikke så mange ord og
heller ikke en lang prædiken.
Vi skal begynde med at vende os mod Gud i bøn. Indgangsbønnen
står Freja for.
Indgangsbøn
Salme – DDS 754: I østen stiger solen op
Min Gud er en stor, stor Gud
Læsning fra GT
Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet, Herrens herlighed er brudt
frem over dig. For se, mørket dækker jorden, mulmet dækker
folkene; men over dig bryder Herren frem, hans herlighed viser
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sig over dig. Folkeslag skal komme til dit lys og konger til din
stråleglans. Løft blikket, og se dig omkring: De samles alle og
kommer til dig, dine sønner kommer fra det fjerne, dine døtre
bæres ved hoften. Da stråler du af glæde, når du ser det, dit
hjerte banker og svulmer, når havets skatte bringes til dig og
folkenes rigdom kommer til dig. Kameler i mængde flokkes hos
dig, dromedarer fra Midjan og Efa, fra Saba kommer de alle
sammen, de bærer guld og røgelse; de forkynder Herrens pris.
Trosbekendelsen
Gospelsange ved konfirmander:
-

Go tell it on the mountain
Amen
This little light of mine
Jesus is the Rock
We will walk with God

Evangelielæsning
Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da
kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte:
»Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå
op og er kommet for at tilbede ham.« Da kong Herodes hørte det,
blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham. Og han
sammenkaldte alle ypperstepræsterne og folkets skriftkloge og
spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham: »I
Betlehem i Judæa. For således er der skrevet ved profeten: ›Du,
Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt
Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit
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folk, Israel.‹ « Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise
mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde
vist sig. Og han sendte dem til Betlehem og sagde: »Gå hen og
spørg jer nøje for om barnet; og når I har fundet det, så giv mig
besked, for at også jeg kan komme og tilbede det.« Da de havde
hørt på kongen, tog de af sted, og se, stjernen, som de havde set
gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor
barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor. Og de
gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned
og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver
til det, guld, røgelse og myrra. Men i drømme fik de en
åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem
til deres land ad en anden vej.
Prædiken
Jeg vil lægge ud med et spørgsmål til overvejelse: Hvilken stjerne
følger du? Hvad går du efter? Hvor vil du hen med dit liv? Det må
være en legitim overvejelse her ved starten af et nyt år. ”En ny
start” var temaet for konfirmandlejren. Det er ikke sikkert, vi kan
udpege nogle store og endelige mål for vores liv, men vi kan godt
overveje, hvor retningen går henad? Vi kan også lave
nytårsforsætter her ved nytår og forandre nogle ting i det næste
år, der fører os en ny vej og giver os en ny start.
Vi følger alle sammen stjerner, og det er helt naturligt at gøre
det. Vi har snakket om nogle af dem på konfirmandweekenden:
- Citybois. For nogle rangerer de temmelig højt, fandt vi ud af
– og for andre temmelig lavt.
- Ronaldo eller andre sportsstjerner.
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- Nogle af lederne på konfirmandlejr.
- Mor og far?!
Der er ikke noget forkert ved at se op til mennesker, som kan
noget eller gør noget, vi gerne selv ville kunne. Det, jeg gerne vil
slå et slag for, er hvor vigtigt den stjerne er, som vi hører om i
dag, Betlehemsstjernen, der pegede på Jesus, og hvor vigtigt det
er, at vi følger stjerner, der leder os til Jesus og ikke følger dem,
der leder os væk fra Jesus.
Alle stjerner leder os et eller andet sted hen. Ligesom stjernen
over Betlehem ledte til Jesus, sådan leder vores stjerner et eller
andet sted hen. Mange store stjerner har det med at pege mest
på sig selv. De kommer ikke rigtigt videre end sig selv, men prøver
at lyse så stærkt som muligt og sætte sig selv i fokus den korte
tid, mennesker følger dem. Det ligger desværre indbygget i os, at
vi gerne selv vil være stjerner. Det er vigtigt for os, at andre ser
op til os, helt ned i små ting, som at de griner af vores vittigheder,
at vi bliver populære i klassen, til nogle større ting, fx at vi tjener
mange penge og at vores familie lykkes. Men det kan nemt
komme til at fylde alt for meget for os, det med at vi selv skal
være stjerner. Vi er nemlig slet ikke skabt til selv at være stjerner,
og hvis vi skal prøve at være stjerner hele tiden, så går det galt for
os.
De største stjerner er ligesom Betlehemsstjernen. De sætter ikke
sig selv i fokus, men peger på noget, der er større end sig selv,
ligesom Betlehemsstjernen pegede på Jesus. Nogle af jer ved, at
jeg netop med min familie har været i Indien de sidste par uger.
Vi rejste op til jul og snakkede på turen om Johannes Døber, der
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er en af dem, der peger væk fra sig selv og hen på Jesus. Han
sagde faktisk om sig selv, at han ikke var værdig til at binde
snørebånd på Jesu sandaler.
Og en i familien sagde så. Det svarer til, at fodboldspilleren
Ronaldo siger: ”Om lidt kommer der en fodboldspiller, som jeg
slet ikke er værdig til at spille på hold med eller træne sammen
med.” Sådan kommer vi nok ikke til at høre Ronaldo sige, for som
stjerne på jorden gælder det om at bringe sig selv i fokus og lyse
så meget som muligt den korte tid, man er stjerne.
Johannes Døberen sagde ikke sådan, fordi han ikke var noget
værd selv, men fordi Jesus i sammenligning med ham er så stor
og så skøn og så kærlig. Og lige præcis det handler hele
kristendommen om, og særlig det, vi hører i hellig tre kongertiden.
De vise mænd fra Østerland pegede også på Jesus. De havde set,
at det lille barn i krybben var så meget mer’ – og derfor bragte de
store og dyre gaver til det lille barn: Guld, røgelse og myrra.
Guld fordi han var en konge.
Røgelse fordi Jesus skulle være præst på alle folks vegne
Myrra var en salve, som man salvede døde mennesker med.
Myrraen var et tegn på, at det lille barn engang skulle dø for os
som et offer for vores synder.
Jesus var i virkeligheden den største stjerne, verden nogensinde
har set og nogensinde vil se – men han pegede også væk fra sig
selv og hen på os. Han gav sit liv for os. Han døde på korset for os,
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som gerne vil være stjerner, for at tilgive os for alle vores mange
synder.
At finde Jesus var de tre vise mænds livsprojekt, lige fra de så
stjernen gå op langt mod vest, sikkert flere år før Jesus blev født.
Det var en lang vandring ovre østfra, inden de omsider kom til
stalden i Betlehem. Prøv at forestille jer deres lettelse, da de
langt om længe nåede frem til deres mål. De satte sig et mål og
nåede det.
Der er meget snak om at være dedikeret i vores tid, at have et
klart mål, både som virksomhed og som menneske, og det er
rigtig fint. Det kan vi godt tage til os som kristne. De tre vise
mænd var hele vejen målrettede mod stjernen, som lyste, helt
frem til stalden og til Jesus. Og er der noget bedre billede på,
hvad en kristnes dedikation eller målsætning er, end netop det at
lade sig lede af stjernen frem til Jesus? Sæt dig ét vigtigt mål for
2019 og livet i det hele taget: At finde Jesus og få ham ind i livet
og hverdagen. Han er den eneste stjerne, der holder i det lange
løb og den eneste, der kan lede os fra døden til livet.
Hvordan når jeg det mål? Hvordan finder jeg Jesus? Grundtvig har
fanget betydningen af det i ”dejlig er den himmel blå”, som vi skal
synge efter prædikenen. Her siger han: ”Vi har og en ledestjerne,
og når vi den følger gerne, kommer vi til Jesus Krist. Denne
stjerne lys og mild, som kan aldrig lede vild, er hans guddomsord, det klare, som han os lod åbenbare, til at lyse for vor fod.”
I Sl 119, 105 læser vi: Dine ord er en lygte for min fod, et lys på
min sti.
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Bibelen har det fantastiske over sig, at den ikke bare er en
facitliste over ting, man skal tilslutte sig, men er et lys, en lygte,
som viser vej gennem livet. Netop fordi den leder til Jesus.
Du kommer ikke uden om Guds ord i Bibelen, hvis du vil finde
Jesus. Det er det eneste ord, der kan vise vejen til ham. Derfor må
vi høre det, læse det, leve det i hverdagen.
Følg Jesus, den store stjerne, som aldrig leder vild – så bliver du
også til en vismand på jorden. En stjerne behøver du slet ikke
være, men det kan gå som de vise mænd fra Østerland: Da de så
stjernen, var deres glæde meget stor. Sådan vil vores glæde blive
meget stor, når vi ser den store stjerne, Jesus Kristus.
Amen!
Keltisk velsignelsesbøn – stående og i kor:
Herren være foran dig for at vise dig den rette vej. Herren være
ved siden af dig for at følge dig på vejen. Herren være bag dig for
at holde din ryg fri. Herren være under dig for at gribe dig, når du
falder. Herren være i dig for at fylde dig med sin Ånd. Herren
være omkring dig for at bevare dig fra alt ondt. Herren være over
dig for at velsigne dig. Så være du velsignet af Gud Fader, Søn og
Hellig Ånd.
Amen!
Salme/sang-blok:
- Prince of Peace
- Ren og retfærdig
- Dejlig er den himmel blå
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Nadver
FS3 23: Din nåde er ny hver en morgen
/: Din nåde er ny hver en morgen.
Din kærlighed rækker til endnu en dag.
Din tanke om mig rummer lykke og fred.
Du vil give mig fremtid og håb. :/
Nadveruddeling – herunder sang:
- Gud er min hyrde, jeg er tryg
- Du fylder mig med glæde
Efter nadveren DDS 208: Skriv dig, Jesus, på mit hjerte
Velsignelsen
Udgangsbøn v. Benjamin
Postludium: Livstræet (instrumentalt mens folk går ud)

