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Forsidebilledet fra en gammel slidt udgave af Lewis Wallaces klassiker ”Ben Hur”. 

Denne bogs indledende kapitler fortæller sin version af historien om De vise mænd. 
Uddrag af den vil være teksterne i aftenens gudstjeneste 

 
 

Klokkeringning og bedeslag 

Præludium:  

Introduktion og bøn. 
 

Salme:   
1. 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. 



2. 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 A. P. Ljunge, 1821. Mel.: ”Gud skal alting mage!” 

 

Grækerens fortælling
 

Salme: 

I ørkenen leder tre trætte mænd. 
De følger et lys i det fjerne 
Det tændes og slukkes og tændes igen 
- en blafrende lille lanterne. 
 
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 
 
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 

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

Inderens fortælling 
 

Solo:  
 

Ægypterens fortælling 

 

Interludium: 
 

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. 

(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)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)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! 
 

(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. 
 
(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

De vise mænd møder Kong Herodes 
 

Solo: 
 

Barnet i stalden 
 

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

 
 



 

Tekst: Matthæus 2.1-11  
 

Bøn og fadervor 

Salme: 

Kom, alle kristne, 
lad os sammen ile 
til barnet i krybben i Betlehem. 
Frem vil vi træde 
for Guds Søn med glæde. 
Kom, lad os ham tilbede, 
kom, lad os ham tilbede, 
kom, lad os ham tilbede 
i Betlehem! 

2. Syng, englehære, 
giver Herren ære, 
at han lod sig føde i Betlehem. 
Lys er oprunden, 
fred på jord er kommen. 
Kom, lad os ham tilbede, 
kom, lad os ham tilbede, 
kom, lad os ham tilbede 
i Betlehem! 

3 
Lov, pris og ære 
skal for evigt være 
vor hyldest til barnet i Betlehem. 
Evigt Gud Fader 
Himlens dør oplader. 
Kom, lad os ham tilbede, 
kom, lad os ham tilbede, 
kom, lad os ham tilbede 
i Betlehem! 

Fr. Oakeley 1841. Dansk 1981. 

Velsignelsen 

Postludium:  
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