
Intro til prekenen 
 
Hvorfor gleder folk seg til jul? Dersom du spør et 
barn, vill mange av dem si: Gavene. Jeg husker da 
jeg var liten selv om det er lenge siden, husker det så 
godt. Jeg så på julegavene under juletreet og det var 
så spennende. Men jeg var like spent på hva som var 
inne i de andres julegaver. Især de som var fra meg. 
Jeg husker jeg danset og hoppet av spenning når de 
skulle pakke opp gaver fra meg. Og det betydde sååå 
mye for meg at de ble glade og sa tusen takk og gav 
meg en klem.  
 
Da jeg etter hvert lærte på søndagskolen at den beste 
gleden du kan ha er å gjøre andre glad, så visste jeg 
hva det betydde. Så la oss høre juleevangeliet:  
 
Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. 
kapittel:  
 
Jesus blir født 
 
2 Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra 
keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives 
i manntall.  2 Denne første innskrivningen ble holdt 
mens Kvirinius var landshøvding i Syria.  3 Og alle 
dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. 
     4 Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til 
Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av 
Davids hus og ætt,  5 for å la seg innskrive sammen 
med Maria, som var lovet bort til ham, og som 
ventet barn.  6 Og mens de var der, kom tiden da hun 
skulle føde,  7 og hun fødte sin sønn, den førstefødte. 
Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var 
ikke husrom for dem. 
 
     8 Det var noen gjetere der i nærheten som var ute 
på marken og holdt nattevakt over flokken 
sin.  9 Med ett sto en Herrens engel foran dem, og 
Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet 
av redsel. 10 Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! 
Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for 
hele folket: 11 I dag er det født dere en frelser i 
Davids by; han er Messias, Herren. 12 Og dette skal 
dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt 
og ligger i en krybbe.» 13 Med ett var engelen omgitt 
av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og 
sang: 
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Intro to the sermon 

Why do people look forward to Christmas? If you 
ask a child, many of them will say: The gifts. I re-
member when I was little even though it's a long 
time ago, I remember it well. I looked at the Christ-
mas presents under the Christmas tree and it was so 
exciting. But I was just as excited about what was in 
the other people's Christmas presents. Especially the 
ones that were from me. I remember dancing and 
jumping with excitement when they were unwrap-
ping presents from me. And it meant sooo much to 
me that they were happy and said thank you and 
gave me a hug. 

When I eventually learned in Sunday School that the 
best joy you can have is to make others happy and 
glad, I knew what that meant. So let's hear the 
Christmas gospel: 

Lukas 2. The Gospel according to Luke 2: (1-20): 

Jesus was born 

In those days a decree went out from Emperor Au-
gustus that all the world should be registered. 2 This 
was the first registration and was taken while 
Quirinius was governor of Syria. 3All went to their 
own towns to be registered. 4 Joseph also went from 
the town of Nazareth in Galilee to Judea, to the city 
of David called Bethlehem, because he was descend-
ed from the house and family of David. 5 He went to 
be registered with Mary, to whom he was engaged 
and who was expecting a child. 6 While they were 
there, the time came for her to deliver her child. 7 
And she gave birth to her firstborn son and wrapped 
him in bands of cloth, and laid him in a manger, be-
cause there was no place for them in the inn. 

 
8 In that region there were shepherds living in the 
fields, keeping watch over their flock by night. 9 
Then an angel of the Lord stood before them, and 
the glory of the Lord shone around them, and they 
were terrified. 10 But the angel said to them, "Do 
not be afraid; for see — I am bringing you good 
news of great joy for all the people: 11 to you is 
born this day in the city of David a Savior, who is 
the Messiah, the Lord. 12 This will be a sign for 
you: you will find a child wrapped in bands of cloth 
and lying in a manger." 13 And suddenly there was 
with the angel a multitude of the heavenly host, 
praising God and saying, 
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    14 «Ære være Gud i det høyeste, 
          og fred på jorden 
          blant mennesker Gud har glede i!» 
 
15 Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til 
himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn 
til Betlehem for å se dette som har hendt, og som 
Herren har kunngjort for oss.» 16 Og de skyndte seg 
av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som 
lå i krybben. 17 Da de fikk se ham, fortalte de alt som 
var blitt sagt dem om dette barnet. 18 Alle som hørte 
på, undret seg over det gjeterne fortalte. 19 Men 
Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det 
i sitt hjerte. 20 Gjeterne dro tilbake. De lovet og 
priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik 
som det var sagt dem. 
Slik lyder det Hellige evangelium 
 
 
Preken   
Gjeterne gikk for å se, de hadde forventinger om å 
finne noe, men de trodde jo ikke helt sine egne øyne 
og ører. De måtte gå og se, før de torde å tro. Det er 
ikke så lett å vite hva som er sant i disse dager. Vi 
må ikke tro på alt det folk sier. Vi må alltid lete og 
undersøke og lytte til eksperter og de som har 
undersøkt mer enn det vi makter å gjøre.  
 
Gjeterne trodde det ikke før de fikk se barnet. Men 
hva med oss, vi kan jo ikke gå til Betlehem! Vi må 
også undersøke om dette bare er et eventyr eller om 
dette har noe med oss å gjøre. Det er sunt å være litt 
skeptisk til det vi hører og bruke litt tid til å 
undersøke og se hva som er verdt å tro på. Og da er 
dere kommet til rett sted. Jesus Kristus er ikke bare i 
Betlehem, han er her i kirken og han er der du er nå. 
Og du finner ham alltid i Bibelen. Og når vi leser 
hva som er skrevet om ham i Bibelen, blir vi kjent 
med hvem han, og da lærer vi hvordan han er og 
hvordan vi skal kjenne ham igjen når vi møter ham. 
For Jesus ikke kom til jorden som en voksen mann 
som kunne gi oss en masse ting – da han kom, og ble 
han født som en baby. En hjelpeløs baby som ikke 
kunne gi andre noen annen glede enn at den gleden 
du kan ha ved å gjøre andre glad. Menneskene som 
så Jesusbarnet fikk gi ham den hjelpen han trengte, 
trøst og bleie og en seng av høy. 
 
Det hadde ikke vært vanskelig for den allmektige 
skaperen å komme som en voksen mann, viss han 
bestemte seg for det, så slapp han tretti år med hjelp 
fra andre, da kunne han begynne å virke og preke og 
hjelpe syke og blinde og halte og skape fred og gjøre 
den gjerningen som vi ofte oppfatter at han var 
kommet for å gjøre, men han gjorde ikke det! Han 
kom som en hjelpeløs liten baby.  

 14"Glory to God in the highest heaven, 
 and on earth peace among those whom he favors!" 

 
15 When the angels had left them and gone into 
heaven, the shepherds said to one another, "Let us go 
now to Bethlehem and see this thing that has taken 
place, which the Lord has made known to us." 16 So 
they went with haste and found Mary and Joseph, 
and the child lying in the manger. 17 When they saw 
this, they made known what had been told them 
about this child; 18 and all who heard it were 
amazed at what the shepherds told them. 19 But 
Mary treasured all these words and pondered them 
in her heart. 20 The shepherds returned, glorifying 
and praising God for all they had heard and seen, as 
it had been told them. 

The gospel of the Lord 

Sermon 

The shepherds went to see, they had expectations of 
finding something, but they did not quite believe 
their own eyes and ears. They had to go and see,  
before they dared to believe. It is not easy to know 
what is true these days. We must not believe every-
thing people say. We must always look and investi-
gate and listen to experts and those who have inves-
tigated more than we have. 

The shepherds did not believe it until they saw the 
child. But what about us, we cannot go to Bethle-
hem! We must also examine whether this is just a 
fairytale or whether this has something to do with 
us. It's healthy to be a little skeptical of what we hear 
and spend some time researching and seeing what's 
worth believing. And now you have come to the 
right place. Jesus Christ is not just in Bethlehem, he 
is here in the church and he is where you are now. 
You will always find him in the Bible. And when we 
read what is written about him, we get to know who 
and how he is and how to recognize him when we 
meet him. For Jesus did not come to earth as an 
adult man who could give us a lot of things - when 
he came, he came as a baby. A helpless baby who 
could not give any other joy other than the joy you 
can have by making others happy and glad. The peo-
ple who saw the baby Jesus had to give him the help 
he needed, comfort and diaper and a bed of hay. 

It would not have been difficult for the almighty 
Creator to come as a grown man, if he had decided 
to do so, then he did not have to spend thirty years 
with help of others, then he could begin to work and 
preach and help the sick and blind and lame and cre-
ate peace and do the deed that we often perceive that 
he had to do when he came, but he did not! He 
came as a helpless little baby.  
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Det er som om Gud demonstrerer hvilket budskap 
det er han egentlig kommer med, fred på jorden 
blir det ikke før vi hjelper hverandre, før vi hjelper 
og samarbeider med Gud, før vi ser hva de andre 
har behov for, om det er gode ord, eller 
annerkjennelse, mat eller en ny bleie? Å kunne se 
andres behov og så hjelpe.. slik at livet deres blir 
litt bedre i alle fall en liten stund, det er den gaven 
Jesus vil ha på sin fødselsdag og på alle dager 
resten av året.  
 
Og så går det plutselig opp for oss at gavene vi gir 
til hverandre, også har en skult mening, De er 
symboler, redskaper, tegn og synlige bevis på det 
vi forsøker å gjøre, det vi alle synes er så 
vanskelig, - nemlig å elske hverandre. Poenget er 
at skaperen selv kom ned på jorden og 
demonstrerte at det var omsorg og kjærlighet, 
tålmodighet og glede, fred og overbærenhet, 
vennlighet og godhet og slike ting han ønsket seg 
og som vi alle egentlig ønsker oss å få og å gi 
sammen med de gavene vi gir hverandre.  
 
Gavene er symboler på disse evige verdiene som 
vi trenger for å leve et fullverdig liv. Vi har så lett 
for å skille mellom vårt liv og livet med Gud, men 
det er ikke lenger et totalt skille, for Gud er 
kommet til oss, Guds Ånd er midt iblant oss, han 
er til stede i vår hverdag.  
 
 Gud kom og ble menneske, en vakker fortelling, 
ja, men mye, mye mer: Det var himmelens Gud 
som kom så langt ned til jorden at gjeterne fikk se 
et lysglimt der en budbærer fortalte dem at 
frelseren var kommet. - Og så var den borte, og 
den svarte natten senket seg over dem igjen. Slik 
er det med oss også: I et glimt ser vi og hører vi at 
Gud er tilstede og taler til oss og hjelper oss og lar 
oss få hjelpe ham. Men gjeterne ble ikke sittende. 
De hadde sett et lysglimt, et streif av håp, en 
ørliten tro, og så reiste de seg og gikk for å se, for 
å finne ut, for å undersøke - for å lete etter 
sannheten.  
 
Det var ikke bare et barn som ble født. Det var 
Håpet og Lyset og Kjærligheten som kom for å bo 
midt iblant oss. Slik at vi alle kunne se Kristus i 
verden, se et streif av lys og føle kjærligheten når 
den kommer nær av og til. En Gud som snakker et 
språk som vi forstår, er kommet nær oss. Han kom 
som et lite barn.   
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It is as if God is demonstrating what message he is 
really bringing, there will be no peace on earth 
until we help each other, until we help and coop-
erate with God, until we see what other people 
need, if it is good words, or recognition, food or a 
new diaper? To be able to see the needs of others 
and then help .. so that their lives get a little better 
at least for a while, that is the gift Jesus will have 
on his birthday and on all days of the rest of the 
year. 

Then it suddenly dawns on us that the gifts we 
give to each other also have a hidden meanings. 
They are symbols, tools, signs and visible evi-
dence of what we are trying to do, what we all 
find so difficult, - namely to love each other. The 
point is that the Creator Himself came down to 
earth and demonstrated that it was care and love, 
patience and joy, peace and patience, kindness and 
goodness and such things he wanted, things that 
we all really want to get and *to give together 
with the gifts we give to each other.  

The gifts are symbols of these eternal values that 
we need to live a full life. But it is so easy for us 
to separate our life and the life with God, but it is 
no longer a total separation, because God has 
come to us, the Spirit of God is in the midst of us, 
he is there in our everyday life.  

God came and became man, a beautiful story, yes, 
but much, much more: For it was heaven who 
came so far down to earth that the shepherds saw 
a flash of light where a messenger told them that 
the Savior had come. - Then it was gone, and the 
black night descended upon them again. So it is 
with us too: In a flash we see and hear that God is 
present and speaks to us and helps us and allows 
us to help him. But the shepherds did not sit still. 
They had seen a glimmer of light, a touch of hope, 
a tiny bit of faith, and then they got up and went 
to see, to find out, to investigate - to search for the 
truth. 

It was not just a child that was born. It was Hope 
and Light and Love that came to live among us. 
So that we can all see Christ in the world, see a 
touch of light and feel love when it comes close 
from time to time. A God who speaks a language 
we understand has come close to us. He came as a 
small child. 

 

 

 



Lukas understreker dette ved å fortelle denne 
historien, de andre evangelistene begynner 
fortellingen om Jesus på andre måter. Lukas  
fokuserer mye på de små i samfunnet også senere i 
evangeliet. Han sier at når Gud kommer, så 
kommer han for å vise oss at selv om han er 
allmektig, så velger han å ikke bruke sin allmakt. 
Han kommer ikke for å kjefte og straffe oss for alt 
vi har gjort og sagt og tenkt og ment av galne ting. 
Han kom som et lite barn. Ingen trenger å være 
redd for et barn.  
 
Når vi møter et barn, får vi lyst til å bysse barnet, 
snakke til det med en varm og god stemme, og vi 
får lyst til gi barnet mat og bleier og alt det barnet 
trenger. Vi får lyst til å få barnet til å føle seg trygg 
og glad. Gud kom til oss på den måten for å 
fortelle oss at han kommer med fred. At han 
kommer for å vise oss at vi kan trygt ta imot ham, 
for han er ikke farlig, tvert imot, han har bruk for 
oss. Han har bruk for våre hender og våre føtter, 
og vår hjelp. Han har bruk for vårt smil og vår 
latter, han har bruk for vår innsats, og vår omsorg 
og vår kjærlighet, ja han har bruk for alle de 
evnene han har skapt oss med.   
 
Matteus evangeliet forteller om de vise menn som 
kom til med gaver, gull, røkelse og myrra, men 
hva kom gjeterne med? - Seg selv og sin egen 
nysgjerrighet, trangen til å se og å høre og til 
kanskje å forstå litt mer enn før. Tro er ikke det 
samme som overbevisning, tro er å søke og lete og 
få tilfredsstilt sin nysgjerrighet: Det er aldri farlig å 
søke for å finne Gud, vi går glipp av så mye når vi 
ikke kjenner ham. Den som leter og søker Gud, 
han finner ham alltid, vi må bare vite hva vi skal se 
etter og hvor vi skal lete. Gjeterne fant ham i den 
fattigslige stallen. Vi finner Ham alltid der folk 
trenger oss og han er ofte sammen med tollere og 
syndere.  
 
2 Det folket som vandrer i mørket,  
ser et stort lys.  
Over dem som bor i dødsskyggens land,  
stråler lyset fram. 
    6 For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. 
 
 
I Betlehem for to tusen år siden, i vår hjerter i dag. 
  
Ære være faderen og sønnen og Den hellige ånd 

som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til 

evighet, Amen. 
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Luke emphasizes by telling this story, the other 
evangelists begin the story of Jesus in other ways. 
Luke focuses a lot on the little ones in the commu-
nity also later in the gospel. He says that when 
God comes, he comes to show us that even though 
he is omnipotent, he chooses not to use his omnip-
otence. He does not come to yell and punish us for 
everything we have done and said and thought and 
meant by crazy things. He came as a small child. 
No one needs to be afraid of a child. 

 

When we meet a child, we feel like kissing the 
child, talking to it in a warm and good voice, and 
we feel like giving the child food and diapers and 
everything the child needs. We want to make the 
child feel safe and happy. God came to us that 
way to tell us that he is coming in peace. That he 
comes to show us that we can safely receive him, 
for he is not dangerous, on the contrary, he needs 
us. He needs our hands and our feet, and our help. 
He needs our smiles and our laughter, he needs 
our efforts, and our care and our love, yes he 
needs all the abilities he has created us with. 

 

The Gospel of Matthew tells of the wise men who 
came with gifts, gold, frankincense and myrrh, but 
what did the shepherds bring? - Themselves and 
their own curiosity, the urge to see and hear and to 
perhaps understand a little more than before. Faith 
is not the same as conviction, faith is to seek and 
look and satisfy one's curiosity: It is never danger-
ous to seek to find God, we miss so much when 
we do not know him. He who seeks to find God, 
he always finds him, we just have to know what to 
look for and where to look. The shepherds found 
him in the poor stable. We always find Him where 
people need us and He is often with tax collectors 
and sinners. 

2 The people who walked in darkness  
have seen a great light; 
those who lived in a land of deep darkness— 
on them light has shined.  

6 For a child has been born for us,  
to us a son is given. 

 
In Bethlehem two thousand years ago,  
in our hearts today. 

Glory be to the Father and to the son and the holy 
spirit as it was in the beginning is now and ever 
shall be. Amen 
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