
Gud I øjenhøjde - juleevangeliet 
Uskøn historie (intro) Elegant rødkindet Maria? Komme ridende til Betlehem i smukke purpurblå klæder, på et æsel? 
Kroejeren som henviser Maria og Josef til stalden? Kun Maria lagde Jesus i en krybbe fordi der ikke var plads til dem i 
herberget. På julekort  og krybbespil; søde køer, får, æsler opfører sig så pænt? Dyr lugter og har afføring. 
 
Ydmyg begyndelse… Gud havde valgt til sin søn. -Ikke palads, men beskidt stald. Mattæus, 2: Vise mænd henvendte 
sig til Herodes. Tror at Jesus er i paladset –nedstammede jo fra Israels kongerække. Senere måtte flygte til Egypten for at 
undgå at Herodes skulle finde og dræbe Jesus. Alt i alt en meget ydmyg begyndelse for Guds Søn. 
 
Slægtsbyen Josefs familie stammede fra Betlehem. Hvorfor ingen inviterede dem ind i deres hjem? Josef og Maria 
rosset ud pga. barn udenfor ægteskabet. Kultur, fordømte dette – tidligere var det forbundet med dødsstraf. 
 
Vanskelig start Jesus: “uægte barn”+beskidt fodertrug. Maria amme/skifter ble: beskidt staldgulv + ko slikker I øret! 
 
OGSÅ: mærkeligt syn “En himmelsk hærskare” med englen. Kæmpe hær af engle-krigere dukkede med andre ord op 
for at synge for hyrder ude på en mark... Tænk over, hvor mærkeligt  det er?? “..Alle undrede sig over dette…” 
 
Hvorfor var hyrderne  + de vise mænd de første? = Bunden af samfundet. Måtte bryde flere love. Gå ind på private 
områder for at hente deres får + nødt til at arbejde på sabbaten. Astrologer (tegn I stjernerne) = hedninge fra fremmed 
religion = ikke anderkendt!! Hvorfor ikke ypperstepræster, farisæerne, kongen = mere effektiv begyndelse!! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I Guds plan – giver os håb Hvis Gud er Gud = forudset alle disse ting. Omgivelsernes reaktion, fødsel I Betlehem, 
vanskeligheder. Hvorfor??!   - Giver os håb. Svaghed er ikke et problem for Gud. Virker netop gennem svaghed. 
2. Kor. 8:9 Paulus”– og I kender vor Herre Jesu Kristi nåde, at han for jeres skyld blev fattig, skønt han var rig, for at 
I kunne blive rige ved hans fattigdom.” 
 
Esajas profeterede tidl., at Jesus ville ”bringe godt budskab til fattige” (Es.61:1) Derfor, at englen: ” forkynder dem en 
stor glæde, som skal være for hele folket.” Engle = sendebud. Gud deler glæden over sin søns fødsel, - Ikke med rige og 
indflydelsesrige, men hyrder og astrologer. Englehæren: “Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker 
med Guds velbehag!” = fattige hyrder!! 
 
Svaghed er styrke Jesus = svaghed. Ingen menneskelig success. Dømt til at mislykkes. Guds søn inget “curlingbarn” 
Blev den svageste, den ydmygeste, den usleste. Bøjede sig dybere end os alle, for at kunne samle enhver op.  

Den almægtige Gud gav det ufuldkomne menneske hjemmebanefordelen. 
+ Englene siger: “Frygt ikke” Maria og Josef: Presset, udstødt, ydmyget og bange. Gabriel siger til Maria: “Frygt Ikke” 
og til Josef: “Vær ikke bange”. Senere må flygte ud I ørkenen på flugt fra barnemorderen Kong Herodes. Al mulig grund 
til at bekymre sig og frygte for fremtiden. Men trygge og tillidsfulde. Gud fører sin plan for menneskeheden igennem. 
Men gør det anderledes, en nogen havde forudset. Jøderne venter en stærk politisk frelser – en fredsfyrste, men Gud 
havde en anden plan. Maria ser det og: “…gemte alle disse ord i sit hjerte... 
 
Møder os I øjenhøjde. Vi kan møde Jesus i dag, på samme måde som hyrderne mødte ham for ca. 2000 år siden. Han er 
aldrig mere end en bøn væk! Ikke en konge, som er hævet over problemer og smerter, men empatisk ven. Kender til 
frygt, angst, sorg. Råbte også: “Hvorfor” hængende på korset! Det er julegaven til dig og mig i dag. 
Han møder dig I øjenhøjde!!!	  
	  
Hvad	  bygger	  vi	  vores	  liv	  på?	  Illusionen	  om,	  at	  når	  vi	  bare	  får	  tjent	  nok,	  sparet	  nok	  op,	  spist	  sundt,	  trænet	  nok,	  opdraget	  
børn	  godt	  nok,	  skabt	  god	  nok	  venneskreds	  og	  et	  stabilt	  nok	  parforhold,	  så	  finder	  vi	  trygheden,	  afklaretheden,	  
julefreden?	  Eller	  forstår	  vi	  julens	  på	  en	  gang	  fredfyldte	  og	  ekstremt	  provokerende	  budskab:	  
At	  vi	  dybest	  set	  er	  uden	  kontrol	  –	  over	  dette	  liv	  og	  over	  evigheden.	  	  
	  
Julegaven:	  Jesus	  vil	  genetablere	  realtionen	  mellem	  en	  elskende	  far	  og	  hans	  børn	  på	  det	  dybeste	  og	  mest	  personlige	  
plan.	  Han	  gik	  hele	  vejen	  –	  giver	  os	  hjemmebanefordel	  –	  møder	  os	  I	  øjenhøjde.	  
Gaven	  kan	  kun	  modtages	  –	  aldrig	  optjenes	  eller	  fortjenes.	  Den	  rækkes	  til	  os	  fra	  en	  baby	  –	  over	  kanten	  på	  et	  fodertrug??	  
Vi	  må	  ned	  på	  knæ	  for	  at	  kunne	  tage	  imod!	  	   	   Rigtig	  glædelig	  jul!!	  


