Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker
den 25. december 2013
Kirkedag: Juledag/B
Tekst: Joh 1,1-14
Salmer:
SK: 109 * 103 * 98 * 114 * 104,5 * 118
LL: 109 * 103 * 98 * 114 * 104,5 * 118
Hvis man læser Bibelens skabelsesberetning, hvis indledning,
vi jo har læst i gudstjenesten i dag, som en fuldstændig
beretning om, hvordan skabelsen har fundet sted, og sådan
sætter checkmærker ud for hver enkelt ting, så får man et
problem. Eller man får i hvert tilfælde et spørgsmål, som det
ikke er så ligetil at finde svar på.
I dagens læsning siger Gud: ”Der skal være lys!” ”Og der blev
lys”, står der. Hvad er det for et lys?
For videre kan vi læse, at derefter skabte Gud
himmelhvælvingen og vandene, det tørre land og havene.
Derpå så alskens forskellige slags planter. På fjerdedagen
skaber Gud så de to store lys, der skal adskille dag og nat, og
som skiller tiden i det ene og det andet. De to lys, vi kalder for
solen og månen, og sammen med dem alle stjernerne på
himmelhvælvingen.
Hvad er det så for et lys, der skabes aller først? Er der rod i
rækkefølgen? Er der bare ikke logik i logikken? Eller er det
netop fordi vi ikke kan bruge skabelsesberetningen som en
videnskabelig checkliste? Hvad er det for et lys?
Hvad er lys? Der findes sikkert en videnskabelig forklaring på
det. Den er jeg ikke så interesseret i lige i denne sammenhæng.
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Hvad er lys? Det er ikke mørke, der bare er blevet lysere. Lys
og mørke er hvert sit hver for sig.
Hvorfor tænder vi lys på vore gravsteder? Hvem skal se ved
det? Der er ingen, der besøger et gravsted om natten, så
hvorfor? Hvorfor tænder vi stearinlys i stuen, som rigeligt er
lyst op af elpærerne i lamperne, så stearinlysene tjener ikke
noget formål som lyskilde?
I dagens evangelium kan vi også læse om ”det sande lys”.
Findes der falskt lys. Ja, hvis man fotograferer, kan man tale
om falskt lys. Men sådan overordnet set, findes der så sandt og
falskt lys? Hvad er lys? Hvad er det for et lys, der oplyser
ethvert menneske? Det er jo ikke spotlight, der følger os rundt
på livets scene.
Og jeg forstår stadig ikke, hvad lys er, det første lys, det sande
lys. Men jeg forstå, hvad lys gør ved mig. Jeg forstår, at lys gør
mørket mindre, gør mindre angst. Det gør det nemmere at se.
De gamle fyrtårne var livsnødvendige med deres lys, så ikke
skibene gik på grund. Lys hygger, og lys varmer, når det med
sin ødelæggende flamme brænder sig vej ned igennem
stearinen. Lyset gør det nemmere at leve, gør det bedre at leve.
Når lyset er rundt om os, gør det noget ved os indeni. Lyset
viser os sandheden og virkeligheden, der ellers nemt kan
fortone sig i det dunkle.
Jeg tror, der findes lys og der findes Guds lys. Guds lys, som er
kilden til alt andet lys. Gud er lys. Gud er alt det, vi får ud af
lyset og forstår ved lyset, men i sin lysende sandhed. I sin
lysende virkelighed. Det er i lyset af sit eget lys, at Gud skabte
alt andet. Det er i lyset af sit eget lys, at Gud handlede.
I julekalenderen i TV, Tvillingerne og julemanden, kan
julemanden tænde lys blot ved tankens kraft. Han kigger på
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lyset, og straks flammer lyset op eller lampen tændes. Blot ved
tankens kraft, når han indser og forstår sig selv og tror på sig
selv som julemanden. Lyset og lysets kraft er i ham, blot han
forstår det og tror på det. Jeg ved godt, at der er forskel på Gud
og julemanden. Men jeg tror, at lyset er i Gud, og ved hans talte
ord, lyser det op. Gud skal ikke først forstå sig selv og tro på
sig selv. Gud er lys og lyset er i Gud.
Derfor giver det også mening, at Johannes omtaler Jesus som
det sande lys, som kommer til verden. Jesus er Guds lys. Som
Gud selv lyste i det tomme, det øde og det mørke, således er
Jesus lyset i det tomme, øde og mørke.
Men som Gud ikke tændte et lys som det første, men først
skabte lys og derefter skabte lysene, således er Jesus heller ikke
et lys i verden. Han er lyset. Med Jesus er der ikke tændt et lys
i verden; med Jesus er lyset kommet til verden. Det lys, hvori
vi kan se Guds sandhed og virkelighed. I Jesus kan vi se Gud
og se Guds lys uden at blive forblændet. I Jesus kan Gud se os
og handle, således som Han handlede i det første lys.
Jesus er lyset. Han skal ikke først forstå sig selv eller tro på sig
selv og sine evner som en anden Nicolas julemand.
Lige så lidt som jeg forstår, hvad det første lys er, kan jeg
forstå, at Gud er at se i et barn i en krybbe. Jeg har svært ved at
forstå, at Jesus er lyset, som verden er blevet til i. Det kan være
svært at forstå, at barnet i krybben er Guds herlighed fuld af
nåde og sandhed.
Da Gud skabte, så Han, det var godt. Da Lyset kom til verden,
så englene, det var godt, og gav udtryk for det i deres sang:
Ære være Gud i det højeste og på jorden!
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Fred til mennesker med Guds velbehag!
Det var godt for mennesket. Det er godt for os. Det er godt, for
i Lyset handler Gud. Handler i kærlighed, som apostlen
Johannes siger i dagens epistel.
I Jesus, Lyset, tændes 1000-vis af små lys i verden. I Lyset
tændes kærlighedens lys, hyggens lys, varmens lys, livets lys i
os, at vi bedre kan leve og leve bedre. I Lyset kan vi se, at Gud
elsker og ikke svigter. I Lyset kan vi mærke, at Gud tager sig af
og har omsorg for. I Lyset kan vi leve, og mørket er ikke mere
tomt og øde. Lyset, hvori Paradis skabtes, lyser for os for at
vise os Paradis, Guds herlighed.
Fordi Lyset er i verden, vil intet mørke mere blive fuldstændigt.
Det kan kun blive mindre lyst omkring os. Mørket vil aldrig
mere opsluge os. Mørkets magt er brudt. I skabelsen henviste
Gud mørket til natten. I julen har Gud henvist mørket til en
begrænset plads.
Nu tændes 1000 julelys, synger vi i en julesalme. De 1000-vis
af julelys er os. I lyset af Lyset skal vi skinne af juleglæde, af
juleliv, af julekærlighed. Vi skal bære Lysets skin ud i verden,
ud i mørket, at mennesker overalt må se. Vi er ikke Lyset, men
vi skal være Lysets skin til glæde for mennesker, at vi alle kan
kende ham. Ham, der sagde: Der skal være lys! Og hans søn
blev født, blev kød og tog bolig iblandt os. Derved er Guds
kærlighed blevet åbenbaret iblandt os. I ham skal vi leve i Guds
herlighed.
Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!

