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Alle læsere ønskes  
GLÆDELIG JUL &  
VELSIGNET NYTÅR! 

Luthersk Kirke 
Kirke-Nyt fra Den evangelisk-lutherske Frikirke 

Nr. 4     December 2010 / januar 2011             Årgang 59 
 

 
»Omvend jer, for Himmeriget er kommet 
nær!« (Matt 3,2) 
 

Før jul vender Gud Josefs hjerte til Maria, så han 

uden at frygte tager hende som sin hustru, fordi 

hendes barn er undfanget ved Helligånden.  

Julenat vender hyrder om fra stor frygt til stor 

glæde, fordi Frelseren er født i Betlehem.  

Juledag vender hyrderne tilbage til markerne og 

priser og lover Gud for alt, hvad de har hørt og 

set.  

2. juledag kalder Gud gennem Stefanus på men-

nesker, som ikke vil vide af Jesus.  

Hellig tre kongers dag kalder Gud på vise mænd 

fra Østerland, så de ved Stjernen og profetiens 

ord rejser til jødeland og finder Frelseren. 
 

Herren lod sig føde og gav os sit hjerte. Derfor 
må vi vende om til ham!  
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Gud kommer! 
”Vor Gud kommer og tier ikke!” Salme 50,3 
Af pastor Paul Michael. Kirke-Nyt nr. 12, 25. årgang, december 1975 
 

Dette ord fra Salme 50 er som den røde tråd gennem hele adventstiden; men 

det rummer også hele Bibelens indhold. Gud kommer! Burde det ikke gøre os 

bange? Gud kommer ind i vore huse, i vort liv, i vore menigheder. For når Gud 

kommer, så ser han os, og han ser de ting som vi helst vil skjule og som vi 

skammer os over. Ja, han ser også det, vi ikke selv ser. Husker vi, hvordan det 

var, da menneskene for første gang hørte: Gud kommer! ”Ved aftenstid hørte 

de Gud Herren gå rundt i haven. Da gemte Adam og hans kvinde sig for Gud 

Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam: ”Hvor er du?”” 

Ville det være anderledes hos os i dag? Tænk, hvis Gud pludselig ville kræve, 

at vi står til regnskab.  
Har vi tænkt over hvad det vil sige, at Gud skal komme? Hvad ligger der i disse 

ord? Det kan da kun betyde: Gud er ikke mere hos os; vi har fjernet os fra 

ham, forladt ham; vi dyrker andre guder, andre herrer: penge, succes, mage-

lighed. Hvad ville, ja hvad måtte Gud gøre, når han kommer? Vi ville forgå, 

som voks, der smelter i ilden (Mika 1,4) hvis ikke han kommer. Han kommer 

for at dømme den jordiske verden med retfærdighed og folkene med sin 

sandhed. ”Vor Gud kommer og tier ikke; foran ham går fortærende ild”. 

 

Sådan kommer Gud til os 
Dette vil ske på den store dommens dag. Gud vil ikke blive ved med at tie med 

den evige overtrædelse af hans bud og vilje. Det virker som om Gud endnu 

tier, som om han holder sig borte. Ikke fordi han er ligeglad med vore synder, 

ikke fordi han lukker øjnene, ikke fordi verden ikke længere interesserer ham. 

Han venter og er tålmodig. Han har banet en vej, hvorpå menneskene kan 

undgå hans straffende genkomst – en vej, der fører til Guds hjerte. For Gud 

elsker os mennesker, selvom vi har forladt og mistet ham. Han elsker os, fordi 

vi har mistet ham, vort liv og vor salighed. Gud er kommet til menneskene. 

Gud har talt til menneskene; ikke i vrede, ikke med lyn og torden, som engang 

på Sinai, da han befalede det forfærdelige ”Du skal”. Gud er kommet til os 

ved, at han lod sin egen søn blive et menneske. Gud er kommet i Jesus Kristus 

som en sagtmodig konge, ridende på et æsel og på et trældyrs føl. Gud er 

kommet i den korsfæstede menneskesøn, i den opstandne og ophøjede ærens 

konge. ”Vor Gud kommer og tier ikke”.  
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Hvad siger alt dette os i dag? Vi behøver ikke at skjule os under selvretfærdig-

gørelse, når Gud kommer til os. Gud tier ikke med vor skyld, han drager den 

frem i lyset – men for at tilgive den for sin søns skyld. Gud vækker forargelse i 

os men gør os ikke til skamme. Gud kommer, men sammen med ham kommer 

Jesus Kristus, som har bygget bro mellem synderen og gud. Gud tier ikke men 

han taler til os i ordet om Jesus, ved evangeliet, det glædelige budskab, som 

høres i kirken. Gud kommer til os i dåben for at fri os ud af Satans rige og føre 

os over i sin elskede søns rige (Kol 1,13). Gud kommer til os i vor Herres Jesu 

Kristi legeme og blod ved nadverbordet, for atter og atter at slå bro over syn-

des afgrund og forene sig med os, give os troens glæde og vished. 

 

Sådan kommer vi til andre 
Til advent synger vi: ”Gør døren høj, gør porten vid”. Det er porten til verden, 

døren til vor næstes hjerte. Også gennem disse døre vil Herren drage ind – 

med vor hjælp, med os som sine redskaber. Vi må ikke tie; du må ikke tie, for-

di du hører til Guds menighed. Julefesten betyder ikke blot, at Gud giver os 

gaver, men vi skal også give. Gud giver sig selv som gave til os, for at vi kan gi-

ve denne gave videre. Gud giver os sit ord, for at vis skal give det videre. Eller 

vil vi gøre Gud tavs ved at vi ikke taler? 

Vi vil egentlig gerne tale og bekende. Men vi er så bange, forsagte og usikre, 

som om det hele kommer an på os, som om vi selv kunne udrette noget. ”Vor 
Gud kommer og tier ikke”. Han taler, han vil kun benytte sig af vor mund. Han 

tager ansvaret for vor tale; blot det er hans ord, vi giver videre. Og Gud taler 

ikke bare gennem velformede prædikener. Som han er kommet til verden i 

Jesu ringe menneskelige natur, sådan formår han også at give vore svage og 

fattige ord liv og kraft. 

I Kristus har Gud ikke blot talt, men også helbredt, lindret og trøstet. Gud er 

kommet til menneskene i deres sygdomme og ensomhed for at hjælpe dem. 

Også vi skal vise næstekærlighed og hjælpe, hvor vi kan. Det er Gud, der hjæl-

per ved os, giver os troens styrke til gode gerninger.  

”Vor Gud kommer og tier ikke”. Modtage ham, hører ham, give hans gaver til 

andre, berede vejen for ham – det er vigtigere end adventskranse og juletræ-

er.  Vi vil blive velsignet med al himmelsk velsignelse i Jesus Kristus. 

Red. Sanne Emme 
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Den sande juleglæde 

“Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde.” Lukas 2,10  
Af pastor Sigmund Hjorthaug. 
 

Glæder du dig til jul? Sådan spørger vi gerne børnene. Måske vi voksne også 

siger det samme til hinanden. Mange glæder sig til jul. Men nogen gør det ikke. 

De som er ensomme, bliver mere ensomme i julen. De som har problemer i 

familien, får det ofte sværere i julen. De som har oplevet sorg, føler gerne sor-

gen og savnet stærkere i julen.  

Der er mange glæder vi mennesker kan have her i livet. Vi kan blive glade når vi 

hører god musik, eller er sammen med familie og venner, eller vi glæder os 

over dejlig natur.  

Juleevangeliet handler også om glæde. Men det er en glæde som er anderle-

des end al anden glæde. Det er en glæde som er uafhængig af ydre omstæn-

digheder, den er uafhængig af om vi er alene eller sammen med andre, om vi 

er få eller mange, den er uafhængig af om vi har det svært, eller har sorg fordi 

vi har mistet nogen som stod os nær. Den er uafhængig af om vi lever i frihed 

og fred, eller er berøvet vor frihed og sidder i fængsel. Det gjorde Paulus. Han 

sat i fængsel da han skrev det brev som kaldes ”Glædens brev”, brevet til Filip-

perne. Han siger: Glæd jer altid i Herren! (Fil 4,4) 

Den glæde han taler om er en glæde som bliver ved, en glæde som ingen kan 

tage fra os. En glæde som jager rædsel og frygt bort, en glæde, som er uaf-

hængig av ydre omstændigheder. 

 

Hvilken glæde er det så som er anderledes end all anden glæde, og som er 

uafhængig af de ydre omstændigheder?  

 
Det er glæden over frelsen i Kristus!  
Engelen sagde: Se, jeg forkynder jer en stor glæde som skal være for hele folket: 
I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. 
Men hvem er det som bliver glad for at have en frelser, en redningsmand? Den 

som er i den største nød og fare, som måske er i færd med at drukne, eller er 

inde i et brændende hus, ude af stand til at komme ud, og der så kommer no-

gen og bjerger ham! 

Vi mennesker er i den største fare, når vi bliver født ind i denne verden, fordi vi 

bliver født som syndige menneskebørn, ude af stand til at bjerge os selv. Der-

for har vi alle brug for en frelser, også du som læser disse linjer. 
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Hvorfor er det sådan? Fordi de to første mennesker som Gud skabte, faldt i 

synd. De blev ulydige mod deres skaber.  De mistede fællesskabet med Gud og 

blev drevet ud af Paradiset. Adam og Eva drog alle mennesker med sig i deres 

syndefald. Derfor er hvert menneske som bliver født på denne jord, ikke Guds 

børn, men fortabelsens børn.  

Hvad gjorde så Gud for at bjerge os ud af den ondes favntag og ind i sit rige? 

Han blev født som et menneske, så han kunne tage straffen for vore synder. Vi 

fejrer i julen at Gud sendte sin Søn til verden, som et lille barn, født af jomfru 

Maria, svøbt og lagt i en krybbe. Mange dvæler ved denne idyl med det lille 

barn i Betlehem. Men det er ikke nok at fortælle at han blev et lille barn, vi må 

vide hvorfor han kom. Han havde en bestemt gerning han skulle udføre da han 

kom til os. Han kom hertil for at blive et sonoffer for vore synder, for at du og 

jeg skulle blive evigt salige. Se, der er Guds lam som bærer verdens synd (Joh 

1,29), sagde døberen Johannes.  

Vi skal ikke tale kun om krybben i julen. Vi skal også tale om korset. Vi skal for-

binde jul og påske med hinanden. Kristus kom for at lide og dø for vore synder. 

Dette er påskens budskab. Men det hele begynder med julens budskab. Det 

begynder med englenes: Ære være Gud i det højeste og på jorden!  Fred til 
mennesker med Guds velbehag!  
 
Hvorfor talte engelen om fred til mennesker? 
Jo, fordi nu var Kristus kommet, og han skulle tage fjendskabet bort mellem 

Gud og mennesker, det fjendskab som kom mellem Gud og mennesker på syn-

defaldets dag i Edens have. Det fjendskab tog Guds Søn væk da han bar straf-

fen for vore synder på korset. Ved Kristi offer på Golgata blev der stiftet fred 

mellem Gud og mennesker. Så nu er der fred mellem dig og Gud. Du får være 

hans kære barn for Kristi sonoffers skyld.  

 
Vi har alle brug for en frelser, og han kom julenat.  
Det er glæden over dette, som er glæden over al glæde, en glæde som ikke er 

afhængig af ydre omstændigheder, om du er rig eller fattig, om du har mange 

eller få venner. Du har en frelser som har frelst dig fra den evige fortabelse. 

Det er den største glæde som et menneske kan have, og det er en glæde som 

bliver ved. 

Paulus siger Glæd jer altid i Herren!  Det er glæden i Herren, og hvad han har 

gjort for os til frelse som er den evige, sande glæde. En glæde som ingen kan 

tage fra os. 
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Overvindelse 
Lad dig ikke overvinde af det on-
de, men overvind det onde med 
det gode! Romerbrevet 12,21 
Årets bibelord 2011 er fra Romerbrevet 
12,21 og viser vej til et godt nytår:  
 

Når vi møder noget ondt hos andre menne-
sker, kan det gå så galt, at vi bliver hinan-

dens modstandere. Det rammer midt i æg-

teskabet, i familien og i venskaber. Det rammer også ned i en kristen menig-

hed. Derfor advarer apostelen menigheden i Rom. Og han hjælp den med det 

gode! Vi har brug for at blive advaret – og hjulpet!  
 

”Med ondt skal ondt fordrives”, siger man jo. Derfor er det nærliggende at 

bekæmpe ondt med ondt. Men hvis vi vinder over andre på den onde måde, 

er vi tabere. For da er vi selv blevet overvundet af det onde.  

Apostelen fortæller i begyndelsen af Romerbrevet, at problemet er større, end 

vi har lyst til at indrømme. Han siger med henvisning til Guds ord i Salmernes 

Bog: ”Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. … Der er slangegift under deres 
læber, deres mund er fuld af forbandelse og forbitrelse. Vold og ulykke er på 
deres veje; fredens vej kender de ikke” (Rom 3,10-17). Det onde lurer på os – 

inde i os selv! Og han tager sig selv med, når han skriver: ”Det gode, som jeg 
vil, det gør jeg ikke, men de onde, som jeg ikke vil, det gør jeg” (Rom 7,19).  
Derfor tyder alt på, at vi har tabt på forhånd.  
 

Alligevel har vi et godt håb! For apostelen takker og siger: ”Gud ske tak ved 
Jesus Kristus, vor Herre! … i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har el-
sket os!” (Rom 7,25 og 8,37). … ved ham, som har elsket os! Når vi møder det 

onde hos hinanden og hos andre, handler det ikke om at vinde over ”de an-

dre”, men at overvinde det onde hos dem og hos os selv. Og det kan kun ske 

med ”det gode”, dvs. med alt det gode, Gud har givet os i sin Søn, Jesus Kri-

stus, dvs. tilgivelse, nåde og barmhjertighed.  
 

Når vi ønsker hinanden ”godt nytår”, følger der noget vigtigt med, nemlig 
det nye års bibelvers. ”Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det 
onde med det gode!”  

Leif G. Jensen  
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Bibelord i januar 

Gud skabte mennesket i sit billede; 
i Guds billede skabte han det, som 
mand og kvinde skabte han dem. 1 
Mos 1,27 
 

Mennesket er skabt i Guds billede 
1 Mos 1,26-27; 5,3; 9,6: Skabt i Guds 
billede. 
Jak 3,9: Med den (tungen) forbander 
vi mennesker, som er skabt i Guds 
billede.   
Salme 8: Hvad er da et menneske? 
1 Kor 11,7 og 15,49: Skabt i Guds bil-
lede. 

Kristus er Guds billede 
2 Kor 4,4: Kristus er Guds billede. 
Kol 1,15 Jesus, den usynlige Guds bil-
lede, 
Hebr 1,3: Jesus er Guds herligheds 
afglans og hans væsens udtrykte bil-
lede. 

Nyskabelsen i Jesus Kristus 
Rom 8,29: Bestemt til at formes efter 
hans søn billede.  
2 Kor 3,18: Vi forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed 
Ef 4,24: Det nye menneske, skabt i Guds billede 
Kol 3,10: Ifør jer det nye menneske, som fornyes i sin skabers billede til at have er-
kendelse.

Bibellæseplan januar 2011 
1 Sl 8 og Lukas 2,21: JESUS 

2 Matt 2,1-12: I Betlehem i Judæa 

3 Tit 3,4-7: Det bad, der genføder 

4 1 Mos 1,1-25: I begyndelsen 

5 1 Mos 1,26-2,17: Skabt i Guds billede 

6 1 Mos 2,18-25: Derfor forlader en mand 

7 1 Mos 3,1-13: Har Gud virkelig sagt ? 

8 Sl 84: Hvor er din bolig vidunderlig! 

9 Luk  2,41-52: Jeg bør være hos min fader 

10 Rom 12,1-5: Ved Guds barmhjertighed 

11 1 Mos 3,14-24: Da sagde Gud Herren 

12 1 Mos 4,1-16: Hvad er det, du har gjort? 

13 1 Mos 4,17-26: Hævn 

14 1 Mos 5,1-32: Et billede af Adam 

15 2 Mos 33,18-23: Jeg dækker med hånden 

16 Joh 2,1-11: Fyld karrene med vand 

17 Rom 12,6-16: Kærligheden skal være … 

18 Kol 1,1-11: Vi takker altid Gud 

19 Kol 1,12-23: Den usynlige Guds billede 

20 Kol 1,24-2,5: Vi belærer enhver … 

21 Kol 2,6-15: Så lev i ham! 

22 5 Mos 10,17-21: I var jo selv fremmede 

23 Matt 8,1-13: Det skal ske dig som du troede 

24 Rom 12,16b-21: Overvind det onde 

25 Kol 2,16-23: Kødelig tilfredsstillelse 

26 Kol 3,1-17: Fornyes i sin skabers billede 

27 Kol 3,18-4,1: … af hjertet for Herren 

28 Kol 4,2-18: Vær udholdende i bøn 

29 Job 38,1-11:  Inde fra stormen 

30 Matt 8,23-27: Storm og sø adlyder ham 

31 Rom 13,8-10: Kærligheden 

Syng i januar: ”Gud har fra evighed givet sin søn 
os til Herre” DS 222 
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Returadresse: Luthersk Kirke, Røglevangen 17, Svogerslev, 4000 Roskilde  

 

Kalender  

Dato 
KØBENHAVN 
Martinskirken 

LANGELAND 
Lohals/Svendborg 

LØSNING 
Kirken Vinkelvej 

ÅRHUS 
Gratiakirken 

Juledag 16.30 Gudstjeneste N   ingen 10 Gudstjeneste N 

2. juledag Ingen  10 Gudstjeneste N Ingen 

27. dec. 16.30 Julefest   19 Julefest  

Nytårsdag Ingen    14 Gudstjeneste N Ingen 

Sø. 2. jan. 10 Gudstjeneste N    10 Søndagsmø. Hj 16 Gudstjeneste N 

On. 5. jan.  14 Gudstjeneste hj 19.30 Bibeltime hj   

To. 6. jan. 19 Bibelkredse hj    19.30 Bibeltime 

Sø. 9.jan. 10 Gudstjeneste lp   14 Gudstjeneste N 10 Gudstjeneste N 

To. 13. jan. 19 Sang & bibelstudie     19.30 Bibelkredse 

Sø. 16. jan. 10 Gudstjeneste N  10 Søndagsmø. hj 16 Gudstjeneste 

On. 19.  jan.  14 Gudstjeneste hj  19.30 Bibeltime hj  

To. 20. jan. 19 Bibelkredse hj    19.30 Bibeltime 

Sø. 23. jan. 10 Gudstjeneste lp   14 Gudstjeneste N 10 Gudstjeneste N 

To. 27. jan. 19 Bibelkredse hj     19.30 Bibelkredse  

Sø. 30. jan. 10 Gudstj. N (SH)   10 Søndagsmø. hj 16 Gudstjeneste lp 

On. 2. feb.     19.30 Bibeltime hj  

To. 3. feb. 19 Bibelkredse hj    19.30 Bibeltime 

Sø. 6. feb. 10 Gudstjeneste lp   14 Gudstjeneste N 10 Gudstjeneste N 

N = nadver; lp = læseprædiken; SH = pastor S.Hjorthaug;  hj = i et hjem. 
 

Årsmøde: 8. maj 2011 i Martinskirken, København.  
Sommerlejr: 16.-21. juli 2011 på Humble Efterskole, Langeland.  
Gæstetaler: pastor Genivaldo Agner Lissabon fra Evangelisk Lutherske Kirke i Portugal. 
 

ADRESSER 
Pastor Leif G. Jensen, Skejbygårdsvej 25, 8240 Risskov. 75 65 16 60 / 60 63 23 23  
Pastor Sigmund Hjorthaug, Solvejen 7, 8250 Egå. 60 46 69 17. 
København: Martinskirken, Martinsvej 4, 1926 Frederiksberg. Bent Nielsen. 41 42 52 10  
Langeland: Lohals Kirke, Østergade 34, 5953 Tranekær. Bendix Jensen. 62 21 37 32 
Løsning Lutherske Frikirke, Vinkelvej 8, 8723 Løsning. Orla Andersen, 75 65 03 51 
Århus: Gratiakirken, Skejbygårdsvej 23-25, 8240 Risskov. Anders Henriksen. 86 21 40 32 

 
Den evangelisk-lutherske Frikirke.  
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