
 
 

Side 1 af 1 

2/2 Prædiken til sidste søndag efter Hellig3Konger 2020. 

Johs. 12,23-33. Kyndelmisse-lysgudstjeneste i Skydebjerg. 

Hvedekornet må dø, for at det skal bære mange fold. Det hører vi i dagens tekst. Høsten afhænger af, at vi 
sår de enkelte korn, som da skal dø i jorden. Men i dets død skal hvedekornet spire og gro, vokse og blive til 
mange fold. Med hjælp fra regnen fra oven og – med hjælp fra solens lys. 
Jesus taler også om sig selv i denne tekst til sidste søndag efter Hellig3Konger. For nu begynder vi med små 
skridt at bevæge os frem mod påsken. Derfor forklarer Jesus sine disciple, at han snart skal dø, ligesom 
hvedekornet. Men at han dermed giver plads til, at den kristne tro skal spire og gro, vokse og blive til 
mange troende mennesker i verden. Fordi – Jesus er verdens lys. 
I dag, d. 2. februar, er det kyndelmisse dag. Denne kyndelmissegudstjeneste falder altså i år lige på 
dagen! Det er midvinter. Lyset vender tilbage, ganske lidt for hver dag, der går. Men det mærkes 
allerede. Ordet kyndelmisse er et dansk ord for Missa Candelabre – lysenes messe. I katolsk tid indviede 
man hvert år lysene på kirkens alter på denne dag. Og hvis ellers tiden ikke havde været af lave, skulle vi i 
dag markere, hvordan ”Kyndelmisse slår sin knude – overmåde hvas og hård. Hvidt forneden, hvidt foroven, 
pudret tykt står træ i skoven – som ud i min abildgård”. Ja, i både skoven og haven burde vi nu føle frosten i 
kinderne og blive blændet af solens stråler hen over den hvide sne… 
Sådan er det ikke denne midvinter, så lad os glæde os over de dage, hvor midvintersolen alligevel skinner 
på det milde landskab. Lad os glædes over lyset, der er vendt tilbage. Og lad os glæde os over dét lys, der er 
hos os, uanset vejr og vind: lyset i Jesus Kristus – verdens lys. 
Hver morgen får vi dette lys at se – gennem Lysets engel. Derfor skal vi også til sidst ved gudstjenesten 
synge Ingemanns salme ”Lysets engel går med glans”. Det skal vi, selvom det egentlig er en morgensalme, 
og vi holder aftengudstjeneste. 
Så kan vi minde hinanden om, at Jesus er sendt herned af Gud som verdens lys. Uanset hvilken tid på 
døgnet vi tænker på det. Amen. 

Salmer: 
557: Her vil tie, her vil bies 
747: Lysets engel går med glans 

 

https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/557
https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/747

