Dejlig er den himmel blå
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

Da de havde hørt på kongen, tog de af sted, og se, stjernen, som de havde set gå
op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var.
Da de så stjernen, var deres glæde meget stor. Og de gik ind i huset og så barnet
hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer
og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra. Men i drømme fik de en
åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land ad
en anden vej.

Bøn

Esajas 60, 1-2

Herre, tak for den kærlighed du viser mig igen og igen

Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet,

også der hvor du udfordrer mig, kræver ofre og sender mig ad nye veje.

Herrens herlighed er brudt frem over dig.

Herre, du opfylder hvert sted med dit nærvær.

For se, mørket dækker jorden, mulmet dækker folkene;

Jeg ber dig være med mig på denne vandring.

men over dig bryder Herren frem,

Lær mig at se dig overalt.

hans herlighed viser sig over dig.

Åben mine øjne for din skønhed og mit hjerte for din vilje
Lad mig aldrig vælge en vej blot fordi den er bred og fristende
Lad os ikke vælge en vej, kun fordi den er bred og fristende

Lad mig ikke famle alene i mørket, men kom og gå sammen med mig
sådan som du har vist os og sagt til os, at du vil.
I dine hænder lægger jeg mit liv og mine bønner.
Du min Herre og min Gud
Amen

Matthæusevangeliet 2.1-12
Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der
nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte: »Hvor er jødernes
nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede
ham.«
Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham.
Og han sammenkaldte alle ypperstepræsterne og folkets skriftkloge og spurgte
dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham: »I Betlehem i Judæa.
For således er der skrevet ved profeten: ›Du, Betlehem i Judas land, du er på
ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker,
som skal vogte mit folk, Israel.‹ « Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de
vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig.

Og han sendte dem til Betlehem og sagde: »Gå hen og spørg jer nøje for om
barnet; og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme
og tilbede det.«

Ord til eftertanke
De vise mænd forlod det sikre og kendte, for at finde frem til noget nyt,
som de fornemmede var vigtigt.
Vi har akkurat taget hul på et nyt år, og nytår er ofte opbrudstid eller i hvert fald
et tidspunkt, hvor vi ser tilbage på det der har været og hvor nogle af os sætter
os mål for noget nyt eller måske bare for små forandringer og justeringer.
Mon ikke mange af os tænker, at vi fik forandringer nok i 2020 og har allermest
lyst til hurtigst muligt at lægge Corona bag os, men det giver alligevel mening at
overveje: hvad ønsker jeg at søge imod?
Har jeg et mål? Ved jeg hvilken retning jeg vil gå i?
Og hvad følger jeg, for at nå mit mål?

Måske kan vi i det nye år, som lige er begyndt, søge efter noget nyt som Gud har
til os, i tillid til at han vil noget med os og vores liv, at han har brug for vores
evner og kræfter og at han vil os det bedste? Måske kan vi holde os åbne for Guds
overraskelser, også der hvor de sender os ud på usikre vandringer og bryder med
alt hvad vi ellers havde tænkt og forestillet os?
Vi kunne følge årets bibelord:
” Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig”.
Det er et gammelt ord, et ord, vi ikke går rundt og bruger til daglig, men et ord
fuld af mening. Barmhjertighed er en god ledestjerne.
Da de vise mænd, de hellige tre konger drog op og fulgte stjernen, fandt de ikke
bare et lille barn, de fandt heller ikke bare en ny konge. De fandt ham som englene sang om julenat, han som er kommet for at bringe os frelse og fred. Så frygt
skal ikke fylde 2021 – frygt skal ikke fylde dit og mit liv, vi behøver ikke bære hele livet selv, for Gud bærer med.
Han har sendt os sin frelse

