Hellig Tre Konger
Torsdag 5. januar 2017 kl. 19.00 i Jyllinge Kirke

Kongernes tilbedelse. Træsnit fra 1400-tallet. Illustration til ”Historia Trium Regum” –
De Tre kongers historie, en samling af de middelalderlige helligtrekongerslegender.

Klokkeringning og bedeslag
Præludium: Lars Bo Jensen: Dejlig er den himmel blå.
Tekst: Henrik Wergeland (1808-45): Hellig tre Kongers Legende - Indledning
Salme:
Lys og kling, O, Stjerne,
helligt fra det Fjerne,
Led os paa vor Vei!
Svæv for os paa Himlen
Som et tegn i Vrimlen
Maanen er der ei.
Ene du
Os leder nu;
Men dit klare Svæv ei truer,
Ingen for dig gruer.

Ukjendt for hinanden,
hver, fra fjerne Stranden,
Drog, ad samme Kant;
Alle vil det samme!
Stjernens rene Flamme
hjerterne forbandt.
Støvets Drot
Er Tjener blot.
Salighed til Maalet leder
Knæler og tilbeder!

Tekst af forfatteren, avisudgiveren og frihedsvennen A. P. Ljunge, 1821. Mel.: ”Gud skal alting
mage!”

Tekst: Henrik Wergeland (1808-45): Hellig tre Kongers Legende – del 2
Vekselsalme:
(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.

(F)4. 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!

(Fælles)2.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.

(S)5. Han er den Jakobs-stjerne klar,
en kvist af Israel2 åbenbar,
en kilde, der springer af nåde stor,
en Herre over alt englekor.

(S)3. 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.

(F)6. 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

Tekst: Henrik Wergeland (1808-45): Hellig tre Kongers Legende – del 3
Solo:”We three Kings of Orient are” – Isabel Schwartzbach
(Tekst og mel.: John Henry Hopkins, New York 1845)

Tekst: Henrik Wergeland (1808-45): Hellig tre Kongers Legende – slutning
Vekselsalme:
(Solo) Jesus Krist i Jødeland
lod sig føde Gud og mand
stjernen både lys og klar
sås i luften åbenbar.

(F)4. Da Herodes det fornam
blev han meget ond og gram
han i frygt og fare sad
og med ham den ganske stad.

(Fælles) 2. Vise mænd fra Østerland
dér de så den stjerne grandt
brød de alle op på stand
og forlode deres land.

(S)5. Alle lærde i sit land
straks tilsammen kaldte han
og udforskede med flid
Kristi fødested og -tid.

(S)3. Ginge til Jerusalem
og med flid bespørge dem
hvor den den nyfødte søn
kunne ofre skænk og bøn.

(F)6. I det ringe Betlehem
er Messiæ fødehjem
læser vi i Skriftens bog,
svarede den skare klog.

(S)7. Han fremkaldede på stand
de, som var fra Perserland,
og med flid dem frittede
når den stjerne lod sig se.
(F)8. Rejser ilig, sagde han,
til den stad i Jødeland
og ransager flittelig
hvordan alting haver sig.
(S)9. Når I så den sag i grund
har udspurgt, da samme stund
kommer, lader mig forstå,
jeg det barn tilbede må.
(F)10. Der de hørte kongens mund
rejste de i samme stund
stjerne sig tilsyne lod
og for dem på vejen stod.
(S)11. Til den over huset kom
hvori var det barn så from
med forældre begge to
de der indgik ganske fro.

(F)12. De faldt ned på deres knæ
od op deres skatte-fæ
gaver prægtig og trefold
ofred de den konge bold.
(S)13. Guld anstod den konge prud,
røgelse den herre prud
myrrha som et menneske
tjente hans begravelse.
(F)14. Gud dem varte hemmelig
om Herodes’ mord og svig,
straks en anden vej de fandt
hjem til deres eget land.
(F)15. Dig ske lov, O, Jesus Krist
du est Jacobs Stjerne vist!
Lys udi mit hjert’ og sind,
send dit ord og ånd derind!
Tekst: Niels Sørensen, Midten af 1600tallet, mel.: Førreformatorisk

Kort refleksion
Salme:
1. Imellem nattens stjerner
der står en stjerne klar,
som aldrig før en stjerne
På jordens himmel var.

3. Måske du først må træde
så mangt et mødigt fjed,
før du kan finde stedet,
hvor stjernen stråler ned.

2. Og går du ud at finde,
hvorover stjernen står,
måske du først må vandre
i mange lange år.

4. Og venner må du slippe de går en anden vej og miste navn og ære….
Hold ud og opgiv ej !

5. Hold ud, du stjernepilgrim
på vej til Betlehem,
Du er på vej til lykken,
du er på vejen hjem! (Tekst: Johs. Jørgensen 1891, mel.: F. Moe)

Tekst: Matthæus 2.1-11 om de vise mænd
Solo: ”På himlen står en stjerne i sit skær” – Isabel Schwatzbach
(Tekst og mel.: Caroline Borello Lerche)

Bøn og fadervor
Salme:
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.

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.

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.

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.

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.

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.
N.F.S. Grundtvig 1810 og 1853.

Velsignelsen
Postludium: N. W. Gade: Af højheden oprunden er.

