Jul i Kongsted (Online) Kirke 24.
december 2020
Den første juleaften var ganske lille – det er
din jul måske også i år?
Hvis du vælger at blive hjemme fra kirke i år
for at passe på dig selv og andre, der har
brug for det, kan vi stadig holde en kort
julegudstjeneste sammen.
Kl. 13.00 lægger vi en gudstjeneste op på
vores hjemmeside og vores facebookside.
Dette brev kan du enten printe ud eller have
på mobilen. Her i finder du juleevangeliet og
to salmer, som du enten kan nynne eller
synge med på alt efter, hvor mange I er, der
ser det sammen.
Men husk, at inden I trykker play på
gudstjenesten at tænde to lys og sluk evt. alt
elektrisk lys i loftet og lad lysene og
juletræet skinne.
Glade jul, dejlige jul,
engle dale ned i skjul!
Hid de flyve med Paradis-grønt,
hvor de se, hvad for Gud er kønt,
lønlig iblandt os de gå.
Julefryd, evige fryd,
hellig sang med himmelsk lyd!
Det er englene, hyrderne så,
dengang Herren i krybben lå,
evig er englenes sang.
Fred på jord, fryd på jord,
Jesusbarnet blandt os bor!
Engle sjunge om barnet så smukt,
han har Himmerigs dør oplukt,
salig er englenes sang.
Salig fred, himmelsk fred
toner julenat herned!
Engle bringe til store og små
bud om ham, som i krybben lå,
fryd dig, hver sjæl, han har frelst!
Dejlig er jorden!
Prægtig er Guds Himmel!
Skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de favre
riger på jorden
går vi til Paradis med sang.

Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.
Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød!
Juleevangeliet, Lukasevangeliet, kapitel 2
Og det skete i de dage, at der udgik en
befaling fra kejser Augustus om at holde
folketælling i hele verden. Det var den første
folketælling, mens Kvirinius var statholder i
Syrien.
Og alle drog hen for at lade sig indskrive,
hver til sin by. Også Josef drog op fra byen
Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by,
som hedder Betlehem, fordi han var af
Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive
sammen med Maria, sin forlovede, som
ventede et barn.
Og mens de var dér, kom tiden, da hun
skulle føde; og hun fødte sin søn, den
førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en
krybbe, for der var ikke plads til dem i
herberget.
I den samme egn var der hyrder, som lå ude
på marken og holdt nattevagt over deres
hjord. Da stod Herrens engel for dem, og
Herrens herlighed strålede om dem, og de
blev grebet af stor frygt.
Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! 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.
Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn,
som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med
ét var der sammen med englen en himmelsk
hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære
være Gud i det højeste og på
jorden! Fred til mennesker med
Guds velbehag!
I ønskes alle en glædelig og tryg
julTil alle jer fra alle os i
Kongsted kirke

