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9. Det kimer nu til julefest                   

 
En af de mest brugte salmer juleaften, der aktualiserer Jesu fødsel. Ofte brugt som 
indledning til gudstjenesten.  
 
I gruppen bag udvælgelsen af salmerne til Konfirmandsalmebogen brugte vi en del tid på at 
overveje, hvilken eller hvilke julesalmer, vi skulle medtage. Den ubetinget mest populære 
er nok ‘Et barn er født i Bethlehem’, men den kender alle, og hvor meget interessant er der 
egentlig at sige om den? Og så begynder diskussionen, om ‘Dejlig er jorden’, ‘Julen har 
bragt’ eller nærværende salme er den ‘mest brugte’. Samtidig ville det være mere 
nærliggende at medtage fem julesalmer og ikke bare en, hvis vi ser på, hvor meget 
julesalmerne fylder blandt de ‘kendte og elskede salmer’. Vi blev dog enige om, at denne 
salme både er populær, og at den rummer både julenat, inkarnationen og den vigtige 
bevægelse fra fortid til syngende, aktualiseret nutid.  
 

Kort om salmen 
 
I Konfirmandsalmebogen står der: 
 
Der findes rigtig mange kendte julesalmer som f.eks. ‘Et barn er født i Bethlehem’, ‘Dejlig er 
jorden’, ‘Glade jul’ og så denne. Måske skal du synge nogle af dem i kirken eller omkring 
juletræet, når du fejrer jul med din familie? Den julesalme, vi har taget med her i 
Konfirmandsalmebogen, er oprindelig skrevet af Martin Luther, men Grundtvig har 
gendigtet den, og som den står her, er det nok mere en salme af Grundtvig end af Luther. I 
vers 1 bliver der talt om de klokker, der kimer (ringer meget hurtigt) juleaften. Sådan gør 
man stadig mange steder for at markere, at julen er en af de helt store festtider. Og så 
beskriver salmen, hvordan Jesus engang blev født og lagt i en helt simpel vugge, selvom han 
var Guds søn. Og Grundtvig gør det smarte, at han også bruger nutid i salmen for at 
understrege, at det hver jul er, som om Jesus bliver født igen, lige midt iblandt os. Her og nu. 
 
Uddybende 
I Dejlig er jorden står der: ”Slægt skal følge slægters gang”. Det er en fin påmindelse om 
den store sammenhæng, vi hører hjemme i, hvor der er mennesker før os, der har elsket, 
kæmpet, grint og grædt, og mennesker efter os, der vil gøre det samme. Intet menneske er 
en ø, for vi er bundet til den store historier, der suser med i vores liv på flere niveauer - 
familiehistorien, vores lands historie og den største af dem alle: Kristendommes historie.  
I ”Det Kimer nu til julefest” suser historien også med på flere niveauer. Grundtvig gav den 
overskriften: ”Morten Luthers Jule-Psalme. (Frit fordansket)”. Dens historiske rødder går 
nemlig tilbage til 1500-tallet, til Luther, men samtidig må man sige, at Grundtvigs gavmilde 
frihedsbegreb, for Loke såvel som Thor, også gjaldt hans egen gendigtning. For han har 
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digtet videre og skrevet om, så salmen fik fornyet relevans, og kristendommen blev 
forkyndt på Grundtvigsk vis, så den syngende menighed med sin egen nutids historie bliver 
draget ind i salmens fortælling, kommer med på marken julenat, og dermed bliver Jesu 
fødsel, den historiske begivenhed også en begivenhed i den syngendes eget liv. Den store 
historie bliver bundet sammen med den enkeltes historie.  
Men også landets historie suser med i salmen. Den er nemlig skrevet midt i en alvorlig 
krisetid for Danmark. Det stod rigtig skidt til i riget: Vi havde mistet magt og var blevet 
ydmyget, da Kong Frederik den VI havde lagt sig ud med flere af sine europæiske 
kongekollegaer, da han holdt med Napoleon. Derfor havde englænderne vendt sig mod 
Danmark og havde i 1807 bombet København og ødelagt meget af vores krigsflåde. Men 
ikke nok med det, så endte det nogle år senere med, at Danmark gik statsbankerot (1813) 
og måtte afstå Norge!  Alt det stod Grundtvig, som alle andre danskere, midt i. Og den 
historie er med i hans gendigtning af Martins Luthers salme. For netop i de år var det ekstra 
trøsterigt med fødslen julenat af en konge, der ikke gik op i ære, magt og guld - al den 
verdslige magt - når nu det stod så fuldstændig skidt til på rigets konto! Det var grund til 
både glædestårer, taknemmelighed og fest, at Gud kom til jorden for at være sammen med 
os og lyse natten op! Og sådan er det stadig i dag (-; 

 
  

Parafrase og opbygning 
 
”Det Kimer nu til julefest” er som døren ind til Narnia. Mens vi synger salmen, får vi åbnet 
vores liv for et nyt perspektiv og en ny virkelighed, som vi sammen kan glædes over.  
I de tre første vers tages vi med tilbage til den første julenat, til Davids by, til hyrderne og 
barnet. I vers 4 og 5 beskrives det forunderlige, at det største har vist sig i det mindste, 
selvom vi ikke har noget på jorden at tilbyde Gud søn,der er godt nok til ham - hverken guld 
eller perler! Men alligevel ligger han der i en ydmyg krybbe, svøbt i klude og har med sin 
ankomst på forunderligste vis bragt himmelen ned på jorden til os. Derfor kan vi i vers 6 og 
7 være glade og prise Gud, fordi lyset er blevet tændt i vores liv, skyggers land. Og så i vers 
8 synge sammen om det, vi har set er opfyldelsen af de gammeltestamentlige profetier. Og 
sluttelig i vers 9 kan vi invitere barnet med tilbage fra vores tidsrejse til den første julenat 
og ind i vores liv med bøn om, at han vil bringe julen til os og dermed lade virkeligheden 
dengang og nu smelte sammen til vores taknemmelighed og glæde. 

 
 

Bibelsteder og øvrige referencer 

 
v. 2-3: Luk 2,1-14 (Jesu fødsel og hyrderne på marken) 
v1  Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde 
folketælling i hele verden. v2  Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i 
Syrien. v3  Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. v4  Også Josef drog op 
fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af 
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Davids hus og slægt, v5  for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som 
ventede et barn. v6  Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; v7  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. 
v8  I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres 
hjord. v9  Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev 
grebet af stor frygt. v10  Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor 
glæde, som skal være for hele folket: v11  I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er 
Kristus, Herren. v12  Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en 
krybbe.« v13  Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste 
Gud og sang: 
        v14   Ære være Gud i det højeste og på jorden! 
       Fred til mennesker med Guds velbehag! 

 
v. 5: 1 Pet 1,18 og Mark 10,45 (Jesus har løskøbt os) 
 I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det 
tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre. 
For end ikke Menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give 
sit liv som løsesum for mange. 
 
v. 7: Luk 1,79 (“… for at lyse for dem, der sidder i mørke”) 
 … for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vore fødder ind på 
fredens vej. 
 
4 Mos 24,17 (Jakobs stjerne) 
Jeg ser ham, dog ikke nu, 
skimter ham, men ikke nær. 
En stjerne træder frem fra Jakob, 
en herskerstav rejser sig fra Israel, 
den skal knuse Moabs tindinger 
og issen på alle Set-sønnerne. 
  
v. 8: Luk 24,32 (“Brændte vore hjerter ikke i os…”) 
De sagde til hinanden: »Brændte vore hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og 
åbnede Skrifterne for os? 
  
 

Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar 
 
1. Sammenlign v. 1 og v. 9. Jesus steg ned til ‘lave hytter’ dengang i Betlehem. Hvordan 
kan han samtidig være ‘hyttegæst’ hos os i dag? 
Fordi julenats historie bliver vores historie. Se ”salmens opbygning”. 
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2. v. 3: Hvordan kan vi gå lige som hyrderne ind til barnet? 
Spørgsmålet giver mulighed for nå et skridt nærmere det helt forunderlige, som julenats 
begivenhed er. Hyrderne havde ikke hvert år til jul hørt historien om Jesu fødsel i skolen, i 
julekalenderen, i kirken. Den var ikke blevet en af mange historier – men var en 
banebrydende ny begivenhed, som gjorde hyrderne stille, lyttende og jublende glade. Er 
det muligt at skrælle nogle af lagene af, så konfirmanderne kommer lidt tættere på den 
første julenats fornemmelse? 
  
3. Se v. 5. Hvad betyder det, at Jesus har købt os ‘et himmelsk liv’? 
(se evt. Mark 10,45: ”For end ikke Menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men 
for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange”). 
Som indledning kan man spørge konfirmanderne: Hvad er et himmelsk liv? Nogle vil måske 
svare, at det har med det evige liv at gøre, andre vil svare, at det er når livet her på jord er 
rigtig godt. Begge dele er rigtige. Jesus kom med bud om fred, glæde, fællesskab og 
tilgivelse. Og netop erfaringen af de ting, kan virke som glimt af himlen på jord i vores liv. 
Jesus levede, døde og opstod for vores skyld. For at vise os vejen og gå den for os. Og 
derfor har vi gennem ham del i det himmelske liv. 
  
4. Se v. 9. ‘Hold selv i os din julefest’. Hvornår er du mest i julestemning? 
I forbindelse med det spørgsmål vil der ganske sikkert komme svar, der relaterer sig til det 
at være sammen med dem, man elsker. Det kan give anledning til en fin samtale om julen 
som en fest, der understreger fællesskabet – også i den helt store skala, fordi Gud med Jesu 
fødsel vælger at træde helt ind i vores liv og verden. Han vælger det nære fællesskab med 
os på trods af alt bøvlet. 
Derudover vil nogle nok også komme ind på det at pakke gaver op. For det er et dejligt 
højdepunkt, mange børn og unge ser frem til. Det kan være en lejlighed til at tale mere 
overordnet om, hvad en gave er. Og hvilke julegaver, der var de første (de tre vise mænd, 
der kom med guld, røgelse og myrra). Inddrag f.eks. også vers 1 – se nedenfor. 
 
Øvrige temaer, man kan tage op 
Nytårsgaver i vers 1 – på Grundtvigs tid var det ikke så almindeligt med julegaver. Til 
gengæld gav mange nytårsgaver – i form af tøj eller brugsting særligt til ens tjenestefolk. 
Hvornår giver vi gaver i dag? Kan konfirmanderne nævne forskellige lejligheder? Gaven er 
oprindeligt en markering af en ganske særlig begivenhed og gavmildhed… men hvad tænker 
konfirmanderne selv: Hvad er gaven et udtryk for – pligt, lyst, ønske, bagtanke? 
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Relevans i konfirmandernes liv 

 
1. Grundtvig forsøgte at tage os med tilbage til den første julenat i sin salme. Prøv at få 
konfirmanderne med på legen. Hvis de var hyrderne første julenat, og de så hundredvis af 
engle svæve rundt i natten, den mystiske stjerne på himlen, sangen i luften og barnet med 
lys omkring i krybben – hvordan ville de så have reageret? Ville der være plads til det 
forunderlige i deres liv eller ville de have verfet det af vejen med et ”nej, det må der være 
en videnskabelig forklaring på!”. 
 
2. Hvad betyder det, at Gud gør sin historie til et med konfirmandernes? Hvad kan man 
forestille sig, kan være godt ved at have Gud med på vejen i sit liv? Og måske sin død? Hvad 
er det, Gud kan give os, som vi ikke selv kan? 
Her er der mulighed for at komme ind på en snak om, hvor meget vi bærer og skal bære 
selv. Hvor meget magt har vi i vores eget liv – og hvad er ude af vores hænder? 
Kærligheden kan vi ikke selv bestemme over – heller ikke sygdom og død. Måske kender 
konfirmanderne situationer, hvor de har haft brug for en kraft udefra. Eller situationer, hvor 
det har været svært at tilgive – og hvor man kunne have bedt om hjælp dertil. Små og store 
eksempler fra dagligdagen, hvor det kan give mod, styrke, lys og håb at have fælles historie 
med Gud. 

 
  

At lære udenad 

 
V. 3: ”Og lad os gå med stille sind som hyrderne til barnet ind” 
V. 7: ”Nu tændtes lys i skyggers land” 

 
 

Afsluttende musikstykke 
 
 Timen afsluttes med at lytte til en af indspilningerne af salmen på playlisten 
‘Konfirmandsalmebogen’ på Spotify. Vi anbefaler versionen med Tyst. 
 
 
 

 


