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Decembernat
1. Decembernat. Engle slår vingerne ind
og lander forsigtigt i menneskesind
de hvisker om barnet, som netop blev til:
I nat kan I møde ham her, hvis I vil!
2. Måske er vi store, i nat er vi små
måske skal vi miste, i nat skal vi få
I nat kalder Gud sine mennesker frem:
Her har I mit barn, I skal være hans hjem
3. Han spjætter af livskraft i hjertet på os
som tænder stearinlys i mørket på trods
små lys, der skal strømme mod dem, vi er nær
og dem som er fjerne, og dem som vi er
4. I stuer, i kirker, i tanker, i år
ved sygehussenge hvor håbsengle går
skal Guds hånd i nat trække angststikket ud
og røre os stille, for julen er Gud
5. I nat tør vi tro det, i nat tør vi tro
at selv helt alene er mennesket to
at barnet fra himlen skal vokse sig stort
det sted i os selv, hvor vi kommer til kort
6. I nat skal vi tænde decembernatslys
og gyse af glæde og dele det gys
Kom, mærk det! Nu ryster den gamle planet
af julenatsfryd over det, der er sket!
Iben Krogsdal, 2009
Melodi: Johannes Konstantin Neergaard

Julesalmen af Iben Krogsdal er smuk, fyldt med billeder, der både rækker bagud til fortællingen om
Jesu fødsels julenat og samtidig bevarer en aktualitet og samtidighed med vores liv her og nu.
Salmen insisterer altså både på det historiske perspektiv men også på at inkarnationen er her og nu.
Salmens udgangspunkt er julesorgen – Iben Krogsdal siger selv, at salmen kom til efter at hun en
juleaften i kirken, kom til at tænke på alle de mennesker, der ikke får lov at fejre juleaften i kirken eller
sammen med deres kære.
Der er mange billeder i salmen men det vigtigste billede, er nok det af Jesus barnet, der vokser inde i
os som et foster og bliver stort i os. Guds fødsel forandrer både verden udefra – det historiske
perspektiv men også os mennesker indefra – det nutidige perspektiv.
Gud giver os sit barn nu julenat, og vi kan møde det barn, hvis vi vil (vers 1).
Og vores opgave som mennesker er at være hans hjem (vers 2) og samtidig tænde lys for hinanden,
nu hvor han har tændt sit lys i os (vers 3).
Englene spiller en central rolle i salmen både dem, der kom julenat, men også de håbsengle vi kan
møde i livet nu. De håbsengle kommer i mange skikkelser og kommer til os alle, når vi mest har brug
for vores næste.
Salmen slutter med decemberlyset, som vi skal tænde i mørket. Decemberlyset er både et lys men jo
også det barn, hvis fødsel vi fejrer i julen.

