Hellig tre Konger
Sønd. 6.jan. 2013 Kl. 19.00 i Jyllinge Kirke
Orgel: Lars Bo Jensen - Solo: Isabel Schwartzbach - Præst: Kaj Bollmann
Tekster og illustrationer fra „De vise mænds rejse” af Kaj Bollmann, med papirklip af
Søren Due (Aros forlag 1981)

Præludium over ”Dejlig er den himmel blå” af Lars Bo Jensen
Hilsen og indledningskollekt
Introduktion
Fællessalme:
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.

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.

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.

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!

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

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!
Peder Nielsen Kjøge 1693.
Frederik Hammerich 1850-1852.

Læsning: De vise mænds rejse - 1.afsnit

Solo v. Isabel Schwartzbach:
”I dag er det Helligtrekongers Dag” – tekst: Jørgen Michaelsen, mel.: Fuzzy

Læsning: De vise mænds rejse - 2.afsnit

Interludium: Orgelkoral: ”Hvorledes skal jeg møde…” af G. Carlmann

Læsning: De vise mænds rejse - 3. afsnit
Fællessalme:
Vor Herre han er en konge stor
og troner i Himmerige,
dog mellem de kristne små på jord
usynlig han er tillige.
Men vor Fader i det høje, han lever!

2. Og kvaltes i barnemund Guds ord,
da toges Guds Søn af dage;
men de, som går i Herodes' spor,
dem møder da og hans plage.
Men vor Fader i det høje, han lever!

3. Guds engle endnu så vel som før
gør alt, hvad han vil beslutte,
og låse man kan slet ingen dør,
at de jo derind kan smutte.
Men vor Fader i det høje, han lever!
4. Guds engle de stiger op og ned,
hvor Herren som helst er inde,
hans venner de bringer god besked

og skyder dem råd i sinde.
Men vor Fader i det høje, han lever!
5. Nu lystig og glad i Jesu navn!
Vor konge han er med ære,
og tjene må alt de små til gavn,
hvis broder han ville være.
Thi vor Fader i det høje, han lever!
N.F.S. Grundtvig 1845 og 1857.

Læsning: De vise mænds rejse – 4.afsnit

Solo v. Isabel Schwartzbach: ”De vise mænd i hytte lav” v. 5 og 6 af nr. 137 i
salmebogen

Læsning: De vise mænds rejse – 5.afsnit
Fællessalme:
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.

Læsning: Matt. 2.1-12
Kollekt og fadervor
Fælles salme
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 (stående)
Postludium: ”Af Højheden oprunden er” af N. W. Gade

