Hellig Tre Kongers Andagt
Onsdag den 9. januar 2019
kl. 19.00 i Hellig Kors Kirke:

Organist: Lars Bo Jensen, Sang: Radmila Rajic
Præst: Kaj Bollmann

Klokkeringning og bedeslag
Præludium: Lars Bo Jensen: Orgelkoral over ”Dejlig er den himmel blå”
Introduktion og bøn
Salme
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.

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.

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!

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/Frederik Hammerich

Tekstlæsning: Matt.2.1-11 – beretningen om de vise mænd
Solo: C. Borello: På himlen står en stjerne…./Radmila Rajic
Beretningen om De Hellige tre Kongers hjemrejse, del 1
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.

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!

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.

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
Kingo

De hellige tre kongers hjemrejse del 2
Solo: Johs. Jørgensen: Imellem nattens stjerner /Radmila Rajic
Refleksion
Interludium: Lars Bo Jensen: Orgelvariation over ”En rose så jeg skyde”

Tekstlæsning: Joh. 12.35-36
Maleri af Ruth Holmbom

Salme: Mel. ”O, Gud ske lov til evig tid”
I ørkenen leder tre trætte mænd.
De følger et lys i det fjerne
Det tændes og slukkes og tændes igen
- en blafrende lille lanterne.

4. Enhver analyse, ethvert argument
er ordgejl og tomme ideer
mod Ordet i kød, som til verden bli’r sendt
- det sprænger alverdens klicheer

2. De søger mod sandhed og klare svar,
men usikre på, hvad de finder:
ad ukendte veje, et mål de dog har
- et lys, der i mørket skinner

5. Vi søgende sjæle, som sjældent har ro
og tit efter lygtemænd render
Åh, gid vi må se det og følge i tro
- det lys, som fra Ordet brænder!

3. Den sandhed, som lyset skinner på,
da stjernen omsider står stille,
er enkel og dog ikke til at forstå:
- det største er gemt i den lille

6. Og alt, hvad vi skal, er at hvile her,
af lyset og varmen oplivet,
og mærke, at livets mening os er
i menneskesønnen givet.

7. Så kan vi vandre som vise mænd,
med sandhedens Ord i vort hjerte,
med glæde og tro vende hjem igen
og dele alt det, som vi lærte!
Kaj Bollmann

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: J. Erichsen: ”Et
barn er født….” /Lars Bo Jensen

Kalmaleri i Jelling Kirke

