
 

Juleaftensandagt i hjemmet 
Juleaften er en vigtig gudstjenestedag for mange familier i 

Danmark. Hvis man er forhindret i at komme til gudstjeneste eller 

vælger det fra i år, kan man i stedet holde en juleandagt 

hjemme. 

Det kan gøres, når juletræet er tændt – eller måske det kan give 

en god og rolig afslutning på festlighederne, når gaverne er 

pakket op, og alle synker trætte om i sofaen? 

Der kan vælges én, der læser,  

eller man kan læse på skift. 

Salmerne er forslag, men find blot dem,  

I holder af i familien, i salmebogen eller på 

www.dendanskesalmebogonline.dk. 

Salmerne kan enten synges, læses højt  

eller findes i indspillede udgaver på nettet. 

Alle i Vestermarie og Nylars Sogne ønskes  

en glædelig og velsignet jul! 

 

 

 

 

 

Salme: 

Julen har bragt velsignet bud 

Nr. 119 i salmebogen 

 

1 Julen har bragt velsignet bud, 

nu glædes gamle og unge. 

Hvad englene sang i verden ud, 

nu alle små børn skal sjunge. 

Grenen fra livets træ står skønt 

med lys som fugle på kviste; 

det barn, som sig glæder fromt og kønt, 

skal aldrig den glæde miste. 

 

2 Glæden er jordens gæst i dag 

med Himmel-kongen, den lille. 

Du fattige spurv, flyv ned fra tag 

med duen til julegilde! 

Dans, lille barn, på moders skød! 

En dejlig dag er oprunden: 

I dag blev vor kære frelser fød 

og Paradis-vejen funden. 

 

3 Frelseren selv var barn som vi, 

i dag han lå i sin vugge. 

Den have, Guds engle flyve i, 

vil Jesus for os oplukke. 

Himmerigs konge blandt os bor, 

han juleglæden os bringer; 

han favner hver barnesjæl på jord 

og lover os englevinger. 

 
B.S. Ingemann 1839. 

Mel.: C.E.F. Weyse 1841 

 

 

http://www.dendanskesalmebogonline.dk/


Bøn 

Lovet være du, Gud, 

skjult i dit evige lys, 

at du lod dig se i barnet i Betlehem. 

Nu skinner dit lys i mørket, 

nu ser vi din herlighed på jorden, 

og vi må undre os og takke dig. 

Herre, kom og fyld julen 

med liv og glæde fra dig. 

Lad dit ord og dit sind blive i os, 

så vi fyldes af din fred 

og lovsynger din frelse, 

din søn Jesus Kristus, 

fra evighed og til evighed. 

Amen. 

(skrevet af Holger Lissner) 

Juleevangeliet (Lukasevangeliet kapitel 

2, vers 1-14) 

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!« 

Amen. 

Fadervor 

Fader vor, du som er i himlene! 

Helliget blive dit navn, 

komme dit rige, 

ske din vilje 

som i himlen således også på jorden; 

giv os i dag vort daglige brød, 

og forlad os vor skyld, som også vi 

forlader vore skyldnere, 

og led os ikke i fristelse, 

men fri os fra det onde. 

For dit er riget og magten og æren i 

evighed! Amen. 

Salme:  

Dejlig er jorden  

Nr. 121 i salmebogen 

 

1 Dejlig er jorden! 

Prægtig er Guds Himmel! 

Skøn er sjælenes pilgrimsgang! 

Gennem de favre 

riger på jorden 

gå vi til Paradis med sang. 

 

2 Tider skal komme, 

tider skal henrulle, 

slægt skal følge slægters gang; 

aldrig forstummer 

tonen fra Himlen 

i sjælens glade pilgrimssang. 

 

3 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! 

 
B.S. Ingemann 1850. 

Mel.: Schlesisk 18. årh. 

 

 


