Hellig Tre Kongers Andagt
Tirsdag den 5. januar 2016
kl. 19.00 i Jyllinge Kirke:

De hellige tre konger i en illustration fra "Folkunge-psalteret",
et manuskript fra omkring 1175 bl.a. med Davids Salmer
.

Klokkeringning og bedeslag
Præludium:
J. Erichsen: Et barn er født i Betlehem

Introduktion og bøn
Salme: nr. 112 i salmebogen: Kom, alle kristne!
Tekstlæsning:
Ps 72.1-15

Interludium:
N.W.Gade: Wie schön leuchtet der Morgenstern

Tekstlæsning: Mattæus 2.1-12 De vise mænd
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-stjerne 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

De vise mænds gaver: Guld, røgelse og myrrha

SOLO: 4 af de oprindeligt 19 vers til ”Dejlig er den himmel blå” på melodi af Weyse:
Ser I til den himmel blå
med de gyldne stjerner på,
der den stjerne ej I finde,
men den er dog vist derinde
over Jesu kongestol.

Thi det barn, som var på jord,
blevet er en konge stor,
og han sidder nu deroppe
over alle stjernetoppe
hos Gud Faders højre hånd.

Nejer eder kun, I små!
Han fra himlen ser derpå.
Sender ham med hjertensglæde
lov og pris til høje sæde!
Det er røgelse for ham.

Stjernen ledte vise mænd
til nyfødte konge hen.
I har og en sådan stjerne,
og når I den følger gerne,
kommer I til Jesus vist.

De vise mænd som gave-givere

”De Hellige tre Konger” modtages på rådhuset i en spansk by 6.januar

Salme: 102 i salmebogen: Et lidet barn så lysteligt
Hvorfor lige tre vise mænd?

Solo: De 2 første og sidste vers af ”Nu vil vi sjunge og være glad”,
nr. 110 i salmebogen)

Bøn og Fadervor
Salme: nr. 136 Dejlig er den himmel blå
Velsignelsen
Postludium:
Orgelkoral: Lars Bo Jensen: Dejlig er den himmel blå
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