
Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 1. 
kapittel (26-38)  

26 Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen 

Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het 
Nasaret, 27 til en jomfru som var lovet bort til Josef, 
en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var 

Maria. 28 Engelen kom inn til henne og sa: «Vær 
hilset, du som har fått nåde! Herren er med 
deg!» 2Hun ble forskrekket over engelens ord og 

undret seg over hva denne hilsenen skulle 
bety. 30 Men engelen sa til henne: 
«Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. 

    31 Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn, 
          og du skal gi ham navnet Jesus.           
32 Han skal være stor og kalles Den høyestes 
Sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids 

trone.  33 Han skal være konge over Jakobs hus til 
evig tid;  det skal ikke være ende på hans 
kongedømme.» 

34 Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne 
skje når jeg ikke har vært sammen med noen 
mann?» 35 Engelen svarte: 

        «Den hellige ånd skal komme over deg, 
          og Den høyestes kraft skal overskygge deg. 
          Derfor skal barnet som blir født, 

          være hellig og kalles Guds Sønn. 
36 Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, 
hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke 

kunne få barn, er allerede i sjette måned. 37 For 
ingen ting er umulig for Gud.» 38 Da sa Maria: «Se, 
jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg 

som du har sagt.» Så forlot engelen henne. 

Slik lyder det hellige evangelium 
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 The gospel according to Luke 1:26-38 

 

26 In the sixth month the angel Gabriel was sent by 
God to a town in Galilee called Nazareth, 27 to a 
virgin engaged to a man whose name was Joseph, of 
the house of David. The virgin’s name was Mary. 28 
And he came to her and said, “Greetings, favored 
one! The Lord is with you.” 29 But she was much 
perplexed by his words and pondered what sort of 
greeting this might be. 30 The angel said to her, “Do 
not be afraid, Mary, for you have found favor with 
God.  

31 And now, you will conceive in your womb and 
bear a son, and you will name him Jesus. 32 He will 
be great and will be called the Son of the Most High, 
and the Lord God will give to him the throne of his 
ancestor David. 33 He will reign over the house of 
Jacob forever, and of his kingdom there will be no 
end.”  

34 Mary said to the angel, “How can this be, since I 
am a virgin?” 35 The angel said to her,  

“The Holy Spirit will come upon you, and the power 
of the most High will overshadow you; therefore the 
child to be born will be holy; he will be called Son 
of God. 36 And now, your relative Elizabeth in her 
old age has also conceived a son; and this is the sixth 
month for her who was said to be barren. 37 For 
nothing will be impossible with God.” 38 Then 
Mary said, “Here am I, the servant of the Lord; let it 
be with me according to your word.” Then the angel 
departed from her. 
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Preken  

Spennende historie, forunderlig, mystisk og 

uvirkelig, nesten som et eventyr. Vi kan mene hva vi 
vil om jomfrufødselen, men dette gir oss en slags 
forklaring på det som står mange ganger og på 

mange måter i bibelen vår, at Gud først lovet å 
komme, og siden kom til oss. Han kom slik at 
menneskene så ham, hørte ham for han var et ekte 

menneske, født av en kvinne. Mange ting i bibelen 
skal vi ikke ta bokstavelig, men dette skal vi forstå 
konkret. Jeg er 100% i slekt med min far og 100% i 
slekt med min mor. Lukas sin forklaring på Guds 

komme til jorden er at Jesu mor var mennesket 
Maria og Jesu Far var Gud - Den hellige Ånd som 
også var der før og når hele verden ble skapt og som 

er der virksom i verden fremdeles. Jesus Kristus er 
sann Gud og sant menneske, mens vi er mennesker 
skapt i Guds bilde. Vi ligner på Gud, men Gud lot 

seg bare føde en eneste gang. Jesus er Guds enbårne 
sønn.  

Men uansett er og blir dette et mysterium, noe som 
er så fantastisk at vi ikke kan fatte det, at vi bare kan 

si takk Gud at du kom til oss, takk for at vi kunne bli 
så godt kjent med deg at vi nå kan kjenne deg igjen 
når vi møter deg, for du er midt i blant oss 

fremdeles!  

Hver gang et barn blir til, skjer det et under, hver 
gang et barn blir født ser vi et glimt av Gud. Og det 
fantastiske er jo at i denne fortellingen om at Gud 

steg ned og ble menneske, forteller oss at også vår 
kropp er skapt av Gud og derfor hellig. Når Gud selv 
kunne ta på seg en menneskekropp, så er det en 

annerkjennelse til våre kropper, vi skal elske den 
kroppen vi har fått, uansett hvordan den er. Vi skal 
ta vare på den og takke Gud for den også etter at den 

begynner å bli skrøpelig og gammel, for det er slik 
Gud har skapt den.  

Maria fikk et gledesbudskap, du skal bli med barn. 
For de aller fleste av oss er det et fantastisk budskap 
og den som kommer med budskapet, må være en 

engel for det er et budskap fra Gud. Det er jo mange 
som prøver lenge å få barn uten å lykkes, men når 
det skjer, så blir det et fantastisk gledes-budskap. 

Gud har vært på besøk og skapt et nytt liv. Vi hørte 
om Elisabet, hun var i slekt med Maria, men hun var 
så gammel at alle trodde det var for sent. Tenk på 

hvor mange år hun hadde prøvd å bli gravid! Og så 
fikk hun til slutt et barn, Sønnen til Elisabeth var 
døperen Johannes.  

Sermon  

Exciting story, marvelous, mysterious, and unreal, 
almost like a fairy tale. We may think what we want 
about the virgin birth, but this gives us a kind of ex-
planation of what is written about many times and in 
many ways in our Bible, that God first promised to 
come, and then came to us. He came so that people 
saw him, heard him because he was a real man, born 
of a woman. Many things in the Bible are not meant 
to be taken literally, but this we are to understand 
concretely. I am 100% related to my father and 
100% related to my mother. Luke's explanation for 
God's coming to earth is that Jesus' was born of a 
woman, Mary and Jesus' Father was God - the Holy 
Spirit who was also there before and when the whole 
world was created and who is still creating every-
thing in the world. Jesus Christ is true God and true 
man, while we are humans created in the image of 
God. We are similar to God, but God only gave birth 
once. Jesus Christ is the only born Son of God. 

 

But anyway, this is and will be a mystery, something 
so wonderful that we cannot understand it. We can 
only say thank you God for coming to us, thank you 
that we could get to know you so well that we can 
recognize you when we meet you, for you are still in 
the midst of us! Every time a child is born, a miracle 
happens, every time a child is born, we see a 
glimpse of God. And the wonderful thing is that in 
the story about God descending and becoming man, 
he tells us that our body is also created by God and 
therefore holy. When God himself could take on a 
human body, then it is a recognition of our bodies, 
we should love the body we have received, no mat-
ter how it is. We will take care of it and thank God 
for it even after it begins to become frail and old, 
because that is how God created it. 
 

Maria received a message of joy; you are going to 
have a child. For most of us, it is a wonderful mes-
sage and whoever comes with the message must be 
an angel because it is a message from God. There 
are many women who try hard to have children 
without success, but when it happens, it becomes a 
fantastic message of joy. God has visited and created 
a new life. We heard about Elizabeth, she was relat-
ed to Mary, but she was so old that everyone thought 
it was too late. Think about how many years she had 
been trying to get pregnant! And then she finally had 
a child, Elisabeth's son was John the Baptist. 
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Men Maria, hun var for ung. Hun var bare 14-15 år 
gammel og hun var ikke gift. Hun var bare 

forlovet, og på den tiden bodde de ikke sammen 
før de ble gift. Var budskapet gode nyheter for 
Maria? Neppe! Maria ble redd. Hun visste hvem 

som skulle ha vært far til barnet. Men engelen sa at 
det var Guds Ånd som kom inn i henne, men hva 
kunne hun si til Josef? Hva vil folk si? Det var 

farlig for en kvinne å få et barn når ingen visste 
hvem faren var. Hun kunne risikere å bli steinet! 
Men da engelen hadde fortalt henne 

hemmeligheten om Elizabeth, forsto Maria at 
personen som kom med budskapet, kom fra Gud, 
for ikke alle visste om Elisabeth at hun var gravid i 

den sjette måneden. 

Engelen kom også til Josef og fikk ham til å forstå 

at han skulle ta barnet som sitt eget. Og det gjorde 
han, heldigvis. Historien om hvordan Jesus ble til, 
var en hemmelighet helt til Maria fortalte Lukas 

som skrev evangeliet etter Jesu død og 
oppstandelse. 

Denne historien handler om at Gud er på vei, og 
når Gud manifesterer seg, når Gud lar oss se ham, 

høre ham og merke ham, er det ikke ved hjelp av 
makt og myndighet. Nei, Gud valgte en ung jente i 
konfirmasjonsalder og han kom slik som vi alle 

kommer, som et lite foster i mammas mage. Hver 
eneste graviditet er et under, uansett, men i dag er 
det Marias tapperhet og hennes ja til å følge Guds 

vilje som vi skal feire. At Gud ble menneske er det 
Kristendommen handler om, en Gud som ikke er 
fjern og streng og dømmende, men en Gud som 

kommer til oss og som er nær og - som trenger vår 
hjelp.  

Tenk hvilket budskap det er til oss alle: at Gud 
gjorde seg helt avhengig av at Maria og Josef sa ja 

til dette kallet. Ja, han legger sitt liv bokstavelig 
talt i menneskenes hender. Det viser oss hvordan 
Gud er fremdeles. Han har bruk for mennesker og 

dette er en rød tråd hos alle de 4 evangeliene: Han 
bruker en ung, ugift kvinne til å være hans sønns 
mor, han bruker en liten gutt til å mette fem tusen 

mennesker, han velger seg ut fiskere og 
alminnelige unge gutter til disipler, han inkluderer 
kvinner som kalles horer slik som Maria 
Magdalena og menn som kalles landssvikere, slik 

som Sakkeus, den lille tolleren som måtte klatre 
opp i et tre for å kunne se Jesus. Og når disiplene 
kranglet om hvem som er størst og mest 

betydningsfull, så trekker Jesus fram et barn og 
sier at ingen er større i himmelriket enn et lite 
barn.  3 

But Maria, she was too young. She was only 14-
15 years old and she was not married. She was 
just engaged and at that time, they did not live to-
gether before they were married. Was the message 
good news for Mary? Hardly, Maria was really 
scared. She knew who should have been the father 
of the child. But the angel said that it was the 
Spirit of God that came upon her. What could she 
say to Joseph? What would people say? It was 
dangerous for a woman to have a child when no 
one knew who the father was. She could risk be-
ing stoned. But when the angel had told her the 
secret about Elizabeth, Mary understood that the 
person who came with this message, came from 
God, because not everyone knew about Elisabeth 
that she was pregnant in the 6th month. 

The angel also came to Joseph and made him un-
derstand that he should take the child as his own. 
And he did, thankfully. The story of how Jesus 
came to be was a secret until Mary told Luke who 
wrote the gospel after Jesus` death and resurrec-
tion.  

This story is about God being on the way, and 
when God manifests himself, when God let people 
see him and hear him and feel him, it is not by 
means of power and authority. No, God chose a 
young girl in confirmation age and he came as we 
all come, as a little fetus in his mother's womb. 
Every pregnancy is a miracle, no matter what, but 
today it is Mary's bravery and her willingness to 
follow God's will that we should celebrate. That 
God became man is what Christianity is all about: 
A God who is not distant and strict and judgmen-
tal, but a God who comes to us and who is close 
and - who needs our help. 

 

Think what a message it is to all of us: that God 
made himself completely dependent on Mary and 
Joseph saying yes to this calling. Yes, he literally 
puts his life in the hands of those two. It shows us 
how God still is. He needs people and this is a 
common thread in all 4 gospels: He uses a young, 
unmarried woman to be his son's mother, he uses 
a little boy to feed five thousand people, he choos-
es fishermen and ordinary young boys to be his 
disciples, he includes women called whores such 
as Mary Magdalene and men called traitors, such 
as Zacchaeus. The little tax collector who had to 
climb a tree to see Jesus. And when the disciples 
quarreled over who is the greatest and most signif-
icant, Jesus points out a child and says that no one 
is greater in the kingdom of heaven than a little 
child. 



Kort sagt, gjennom mange fortellinger viser Jesus 
at han tar de u-privilegerte og løfter dem frem og 

gir dem privilegier i Guds rike. Kvinner, barn, 
spedalske, tolleren Sakkeus og den utenlandske 
romerske høvedsmannen og den fremmede 

kanaaneisk kvinne. De var alle annenrangsborgere 
i Israel den gang, allikevel viser Jesus at han 
anerkjenner dem fullt ut og tar dem på alvor. Han 

tar de undertrykte og reiser dem opp og de som er 
moralsk fordømt av andre, løfter han opp og viser 
all verden at de kan tilhøre hans flokk. Så er det da 

ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus 
sier Paulus.   

Det er dette som er så vanskelig å begripe, så lett å 
misforstå, ja det er det som gjør at så mange ikke 
klarer å tro, fordi Gud viser sin styrke i svakhet. 

Han gjør seg selv avhengig av oss, fordi han har 
skapt oss i sitt bilde og det betyr at vi har fått evne 
til å samarbeid med ham. Vi handler ikke bare på 

impulser og instinkter. Vi kan tenke og lære og vi 
kan velge, og vi kan forandre mening, tro og 
oppførsel.  

Men at Gud valgte mennesker som var svake og 

absolutt ikke perfekte, betyr at det er ingen 
unnskyldning for oss å si at vi ikke er gode nok til 
å være hans disipler. Gud anerkjenner oss slik som 

vi er, og han godtar oss og ønsker å samarbeide 
med oss, han kaller oss mens vi ennå er syndere, 
sier Paulus og så reiser han oss opp og viser oss 

veien vi skal gå. Det er så fantastisk at vi kan ikke 
slutte å si: takk gode Gud for alle ting. For når Gud 
velger, så velger han ut blant helt alminnelige folk, 

ikke blant de flinkeste og frommeste, men hos de 
alminnelige. Men altfor ofte i historien så har 
følgende tanke sneket seg inn: Du må være stor og 

sterk og from og du må ha en sterk tro og oppføre 
deg skikkelig - før du kan bli godtatt!  

Men heldigvis er det ikke sånn, for da ville 
antakelig ingen av oss blitt godtatt. Men Jesus 

døde for syndere. De som trodde om seg selv at de 
holdt loven til punkt og prikke og som dermed var 
uten synd, de kalte Jesus for hyklere. Det gjelder å 

lytte etter Guds ord for de sier ofte noe som er helt 
uventet.  
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In short, through many stories, Jesus shows that 
he takes the unprivileged and lifts them up and 
gives them privileges in the kingdom of God. 
Women, children, lepers, tax collectors and the 
foreign Roman captain and the foreign Canaanite 
woman. They were all second-class citizens of 
Israel at the time, yet Jesus shows that he fully 
recognizes them and takes them seriously. He 
takes the oppressed and raises them up and those 
who are morally condemned by others, he lifts up 
and shows the whole world that they can belong 
to his flock. Then there is no condemnation for 
those who are in Christ Jesus, says Paul. 

This is difficult to comprehend, so easy to misun-
derstand, yes it is what makes so many unable to 
believe, because God shows his strength in weak-
ness. He makes himself dependent on us, because 
he has created us in his image and that means that 
we have been given the ability to cooperate with 
him. We do not just act on impulses and instincts. 
We can think and learn, and we can choose, and 
we can change meaning, faith and behavior. 

But that God chose people who were weak and 
certainly not perfect, means that there is no excuse 
for us to say that we are not good enough to be his 
disciples. God recognizes us as we are, and he ac-
cepts us and wants to cooperate with us, he calls 
us while we are still sinners, says Paul and then he 
raises us up and shows us the way we should go. 
It is so wonderful that we cannot stop saying 
thank you God for all things. For when God 
chooses, he chooses among ordinary people, not 
among the most clever and pious, but among the 
ordinary. But all too often in history, the follow-
ing thought has crept in: You must be big and 
strong and pious, and you must have a strong faith 
and behave properly - before you can be accepted!  

But fortunately, that is not the case, because then 
probably none of us would have been accepted. 
But Jesus died for sinners. Those who believed in 
themselves that they kept the law to the letter and 
who think they are without sin, they called Jesus 
hypocrites. It is important to listen to God's word 
because they often say something that is com-
pletely unexpected. 

 



Paulus som forfulgte de kristne for å sette dem i 
fengsel, var med når de steinet den første martyr. 

Han fikk troen på Kristus, han ble tilgitt og Gud 
brukte ham som en av de viktigste forfattere til 
Bibelen. Han skriver bl.a. i 1.kor 1,26 «Se på dere 

selv søsken dere som ble kalt: Ikke mange vise 
etter menneskelige mål og ikke mange med makt 
eller av fornem slekt. Men det som i verdens øyne 

er dårskap det utvalgte Gud for å gjøre de vise til 
skamme, og det som i verdens øyne er svakt, det 
utvalgte Gud seg for å gjøre det stekte til skamme. 

Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir 
foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for 
å gjøre til intet det som er noe.»  

Maria fikk en enestående oppgave, men vi er alle 
kalt til å finne de oppgavene som Gud vil vi skal 

gjøre, for å gjøre verden litt bedre for noen og for å 
samarbeide med Jesus så de som er falt, kan reise 
seg og de som har mistet troen og håpet og 

kjærligheten  skal finne den igjen.  

Ære være Faderen og Sønnen og Ånden som var er 
og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. 
Amen 
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Paul who persecuted the Christians to put them in 
prison and was with them when they stoned the 
first martyr. He gained faith in Christ, was forgiv-
en, and God used him as one of the most im-
portant authors of the Bible. Among other things, 
Paul writes in 1 Corinthians 1:26  

Consider your own call brothers and sisters, not 
many of you were wise by human standards, not 
many were powerful, not many were of noble 
birth. But God chose what is foolish in the world 
to shame the wise; God chose what was weak in 
the world shame the strong.  God chose what is 
low and despised in the world, things that are not, 
to reduce to nothing things that are, so no one 
might boast in the presence of God.  

Mary was given a unique task, but we are all 
called to find the tasks that God wants us to do, to 
make the world a little better for someone and to 
work with Jesus so those who have fallen can rise 
again and those who have lost faith and hope and 
love, will find it again. 

Glory be to the Father and to the Son and to the 
Holy Spirit as it was in the beginning is now and 
ever scall be. Amen 


