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Andakt juleaften 2015 NRK Østfold 
 

Nåde 
 

Vi lever i en urolig tid. Det er flere mennesker på flukt fra krig og 

undertrykkelse enn på mange ti-år. Været forandrer seg og er ikke slik det 

engang var. For ti-talls millioner mennesker er klimaendringene allerede 

enn realitet som truer deres levebrød og fremtid. Hver time giftes det bort 

1000 småjenter til eldre menn. I vårt land, verdens beste land å bo i, er det 

stadig flere ungdommer som sliter med prestasjonspress og en usikker 

fremtid i et knallhardt arbeidsmarked. Denne jula er det rekordmange 

familier som er kastet ut i arbeidsløshet med stor usikkerhet om hva 2016 

vil bringe. 

Hadde vi samlet all verdens folkeslag rundt peisen denne julen og fortalt 

hverandre om det som bekymrer oss og det som vi er redde for, ville vi 

oppdaget hvor like vi er og hvilket fellesskap vi utgjør. Vi ville oppdaget at 

vi er èn menneskehet.  

Det vi frykter og flykter fra kan være forskjellig. Men lengselen etter  å finne 

et rom der vi blir godtatt slik vi er, har vi felles. Bønnen om å bli ledsaget i 

urolige tider, samler de fleste av oss. Håpet om at det finnes et lys av nåde 

når mørket knuger seg rundt oss, gjenkjennes i hver en krok der mennesker 

møtes og lever.  

Juleaften i Betlehem for snart 2000 år siden ble nådens lys tent i et enkelt 

rom der dyrene holder til. Gud som er større enn alt vårt og hører til i en 

dimensjon vi ikke kjenner, ga seg til kjenne for oss. Gud ble menneske i 

kjøtt og blod. Gud viste denne natten at hele menneskehetens felles  

lengsler er hørt og sett i himmelen. Himmelen kom til jorden, og jorden tok 

himmelen i favn da Maria diet den nyfødte. 
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Gjeterne  på markene utenfor byen ble invitert til å se dette ufattelige 

underet. Fra gjeterne kom det en ny fortelling om nåde og fred  som gikk 

fra folkeslag til folkeslag, fra kultur til kultur, til alle verdens landsbyer: Vår 

felles lengsel etter lys i mørket  har fått svar fra Gud selv.  

Gud har gitt oss et nådens rom der vi kan komme slik som vi er. Gud har 

gitt oss løftet om å ledsage oss i vår sorg og feste med oss i vår glede. Gud 

har tent en stjerne som viser oss at det i en kald og mørk virkelighet finnes 

nåde. 

Når folk i dag strømmer til kirkene sine, kommer  de til et hus og et rom 

der alle våre fortellinger om lengsler har plass. Da kommer vi til nådens 

rom slik gjeterne gjorde den gangen i Betlehem. Vi kan med Jan Vincents 

Johannessen, Amund Enger og Trond Granlund ha tillit til at det finnes en 

nåde som er så stor at det er plass til oss alle. 

Himmel på jord:  

Jeg snublet omkring i svarteste natten 

Da tente du stjernen med lys ifra deg 

Jeg følte meg ensom og tom og forlatt 

Da du viste du tenkte på meg 

 

Jeg hutret og frøs da du gav meg din varme 

Du så vel at jorda var naken og kald 

Du lengtet til meg, og du sendte meg barnet 

Og viste meg vei til en stall 

 

Himmel på jord 

En glede så stor 

Jeg er'ke alene 

Her jeg bor 

 

Jeg sloss og jeg led, gjorde alt for å vinne 

Da hørte jeg englene synge om fred 

Legg våpnene ned, det er jul du må finne 

En fred inni hjertet et sted 

 

Himmel på jord 

En nåde så stor 

Jeg er'ke alene 

Her jeg bor 

 

Hver gang jeg ser opp på min himmel så vet jeg 

At undrenes under er det som har hendt 

Jeg føler meg trygg for jeg slipper å lete 

Nå vet jeg hvor stjernen ble tent 

 

Himmel på jord 
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En nåde så stor 

Jeg er'ke alene 

Her jeg bor 

 

Jeg er'ke alene her jeg bor... 

 

Vår Far i himmelen 

La navnet ditt helliges 

La riket ditt komme 

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen 

Gi oss i dag vårt daglige brød 

Og tilgi oss vår skyld slik også vi tilgir våre skyldnere 

La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde 

For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen 

 

Herren velsigne deg og bevare deg 

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig 

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. 

 


