
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hellig Tre Kongers Andagt 
Søndag den 5.januar 2014  

kl.19.00 i Jyllinge Kirke: 
 

”Den fjerde vismand” 
 

Sognepræst Kaj Bollmann 
Organist Jytte Kiholm 

Sopran: Isabel Schwartzbach 
 

Klokkeringning 
 

Introitus: ”I dag er det Hellig tre Kongers dag” (Fuzzy/Jørgen Michaelsen) 

/Isabel Schwartzbach 
 

Bøn 
 

Salme: 



 
 
1. Gør dig nu rede, kristenhed, 
 din nat er overvundet. 
 For dig er Herrens herlighed 
 som nytårssol oprundet. 
 Den Stærkes hånd har bladet vendt, 
 din sorg er slukt, din jammer endt. 
 Bliv lys og gør dig rede! 
 
2.  Thi vel er jorden underlagt 
 det mulm, hvorfor du gruer, 
 end verden er i mørkets magt, 
 Guds daggry dog du skuer; 
 thi for din tro er ordet sandt: 
 »For dig Guds herlighed oprandt, 
 og skal den klart oprinde.« 
 
3.  Og om dit lys, som er Guds ord, 
 skal folkeslag sig samle 
 at mødes i dit kirkekor, 
 de unge med de gamle, 
 mens konger nejer sig i krans 
 og blændes af den nytårsglans, 
 som er for dig opgangen. 

 
 
4.  Af glæde skal du stråle da 
 ved Herrens nådes-domme, 
 når dine sønner langvejsfra 
 skal hjem med lovsang komme. 
 Ja, muntert skal dit hjerte slå, 
 når forrest dine døtre små 
 på arm skal til dig bæres. 
 
5.  Det er din Herres herlighed, 
 som ene er dit smykke; 
 det er hans råd, hvorom du véd, 
 det Djævlen ej skal rykke: 
 »Til dig er talt Guds nådes ord.« 
 Ved livets bad, ved livets bord 
 det lyder alle dage. 
 
6.  Så gør dig rede, kristenhed, 
 dit lys på stage brænde, 
 din Herres magt og kærlighed 
 i verden at bekende! 
 Den Stærkes hånd har bladet vendt, 
 din sorg er slukt, din jammer endt. 
 Bliv lys, og gør dig rede!

     K.L. Aastrup 1935 og 1938. 

Tekstlæsning: Esajas 60.1-6 : ”Rejs dig, bliv lys”
 

Solo: ”Langt herfra i Østerland” (Grundtvig/Weyse)/ Isabel Schwartzbach 
 

Tekstlæsning: Mattæus 2.1-12 De vise mænd (Stående) 
 

Fællessalme/solo:   

1. Solo: De hellig tre konger så hjertensglad 
fra hjemmet de droge til Betlehems stad, 
de toge sig for den rejse så lang 
at finde Jesus i krybben trang. 

 
2. Alle: En stjerne dem viste til Jødeland 
og hen til den himmelske frelsermand, 
og barnet de fandt så dejlig og skær 
hos okse og asen i stalden der. 
 

 
 
 

 
 



3. Solo: Og ned så faldt de på deres knæ, 
da barnet derinde de fik at se, 
og røgelse, myrra og røden guld 
de ofred den Herre så frydefuld. 

 
4. Alle: Så droge de hjemad til deres land 
og prisede Gud, deres skabermand. 
Lad os og falde den drot til fod, 
ham ofre et angerfuldt hjerte og mod! 

 

5. Solo: Han er den Jakobs-stjerne1 klar,  
en kvist af Israel2 åbenbar,  
en kilde, der springer af nåde stor, 
en Herre over alt englekor. 

 
6. Alle: Thi bør os stedse at være glad 
med frydesang udi allen stad, 
indtil vi hos ham, vor glæde kom fra, 
kan synge evigt halleluja! 

P.N. Kjøge /Fr. Hammerich 

 

Fortælling: Den fjerde vismand – Første del 
 

Salme:  

1. Det runde himlens stjernetelt 

skal og sit vidne bære 

om den nyfødte barnehelt 

og om hans guddoms ære; 

en stjerne klar i øst oprandt, 

i den de vises øje 

et Himmel-budskab læste grant 

om kongen fra det høje. 

 

2. De regned ud, hans fødselshjem 

var nær ved templets tinde, 

de rejste til Jerusalem 

og vented ham at finde; 

de fandt det godt umagen værd 

mangt mødigt fjed at træde, 

udspurgte både læg og lærd 

om jøders drot den spæde. 

                    

Fortælling: Den fjerde vismand – Anden del 

Solo: DDS 137 v.3-4/Isabel Schwartzbach 

 

Fortælling: Den fjerde vismand – Tredje del 
 

Salme: 

5. De vise mænd i hytte lav 

 på knæ i krybberummet 

 guld, røgelse og myrra gav 

 til ærens drot forblommet; 

 gid vi det lære må af dem 

 langt over verdens vise 

 det lille barn i Betlehem 

 at skatte og at prise! 

6.  Kom, arme sjæl, som intet har 

 af jordens guld i hænde, 

 tænk ej, fordi din hånd er bar, 

 din Gud dig ej vil kende! 

 Byd Jesus kun dit hjerte til! 

 Hvad end de rige mene, 

 han hjerter nænsomt gemme vil, 

 som var de ædelstene. 



Bøn og Fadervor 
 

 Salme:  

1. Dejlig er den himmel blå, 
lyst det er at se derpå, 
hvor de gyldne stjerner blinke, 
hvor de smile, hvor de vinke 
os fra jorden op til sig. 
 
2. Det var midt i julenat, 
hver en stjerne glimted mat, 
men med ét der blev at skue 
én så klar på himlens bue 
som en lille stjernesol. 
 
3. Når den stjerne lys og blid 
sig lod se ved midnatstid, 
var det sagn fra gamle dage, 
at en konge uden mage 
skulle fødes på vor jord. 
 
4. Vise mænd fra Østerland 
drog i verden ud på stand 
for den konge at oplede, 
for den konge at tilbede, 
som var født i samme stund. 

 
5. De ham fandt i Davids hjem, 
de ham fandt i Betlehem 
uden spir og kongetrone, 
der kun sad en fattig kone, 
vugged barnet i sit skød. 
 
6. Stjernen ledte vise mænd 
til vor Herre Kristus hen; 
vi har og en ledestjerne, 
og når vi den følger gerne, 
kommer vi til Jesus Krist. 
 
7. Denne stjerne lys og mild, 
som kan aldrig lede vild, 
er hans Guddoms-ord det klare, 
som han os lod åbenbare 
til at lyse for vor fod. 
  Grundtvig  
 

 

Velsignelsen (stående) 
 
 
 

  

Postludium: Menuet i G-dur af Flemming Fald 1975/ orgel: Jytte Kiholm 

 

 

 

 

 

Der er kaffe/te i Laden efter gudstjenesten 


