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4de Helligtrekonger-Søndag 1846 

 

Hellige Gud-Fader! – Dit Ord er Sandhed! Dit Ord til os er Aand og Liv! – Troens Ord, som 

maa høres! ja, Himmelske Fader! lad os altid i Aandens Kraft høre Din Søns ”Fred med 

eder!” det velsignede Almagts-Ord, hvorved Stormene lægge sig og Bølgerne tie, og lad 

os af Hjertet takke Dig derfor nu og evindelig i Vorherres Jesu Navn: Fadervor! Du, 

som er i Himlene! 

___________ 

 

Der er en Sang af Kingo til Dagens Evangelium som begynder med: hvad er det for en 

Snekke? og anvender saa trøstig hvad vi læse om Herren og Hans Disipler i Havsnød, 

paa Hans Kirke og Menighed, som endnu bestandig omtumles paa Verdens vilde Have 

og sukker efter at naae den sande Godhavn, og det falder os her paa Øerne i Havet na-

turligt nok at bruge saadanne Lignelser; men et andet Spørgsmaal bliver det jo vist nok, 

om en saadan Lignelse kan kaldes christelig, det vil sige, om den stemmer overens med 

Christi Aand og med den Forestilling, Han har givet os om Kirkens Tilstand i denne 

Verden. Dog, ogsaa det komme alle Troende let til Sikkerhed om, da det jo er vitterligt 

nok, at Herren ikke har lovet sine Disipler den Fred, som Verden giver, men ligefra 

Begyndelsen forberedt dem paa alskens Trængsel, ja kaldt dem Lam midt iblandt Ulve, 

saa enhver Lignelse, der, efter Folks og Tiders Vilkaar stiller den Sandhed levende  
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for Øine, er ogsaa christelig, naar det kun ikke forties, at trods alle Farer har det dog 

igrunden ingen Nød, at det skulde forgaae, der hører ham til, hvem baade Stormen og 

Havet maa lyde, ja, ham, som haver al Magt i Himlen og paa Jorden.  

 Og see, det glemde jo Kingo, det glemde jo vore Fædre ingenlunde naar de sang om 

Christi Kirke, som et Skib, der syndes at gaae for Vind og Vove og være uden Redning, 

thi de trøstede sig jo ved, at om end Jesus syndes hardt at sove, saa var han dog ombord, 

og frelste sikkert, naar hans Time kom, ja, de sang frimodig: 
 

Lad Kirke-Skibet faae 
Titusind Stød paa Side! 
Dog skal vel Jesus vide, 
Hvor det sin Havn skal naae! 

 

Vi kan altsaa frit benytte den Lignelse, der selv tilbyder sig for os, naar vi høre Dagens 

Evangelium om Skibet i Havsnød, hvor Herren og hans Disipler var ombord, men 

Herren sov og Disiplerne skælvede, til med Eet Bladet vendte sig: Herren vaagnede, og 

Stormen lagde sig, og Bølgernes Brusen tav for hans Trudsel, saa Skibsfolkene forun-

drede maatte udbryde: hvad er dog Han for En, at baade Stormene og Havet er ham 

lydige! Vi kan frit benytte Lignelsen, naar den blot kan være os til Opmuntring og Op-

byggelse i Troen, og det maa den jo nødvendig blive, naar vi blot levende sætter os i 

Disiplernes Sted og  
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tilegner os hans Ord til dem: I Lidettroende! hvi er I saa frygtagtige, thi Frygt har vi jo 

Alle Nok af, saavelsom de, og for den Syge maa selv Verden bekiende, det er et forun-

derlig godt Lægemiddel, naar Christne i Aanden høre deres Mester sige: I Lidettroende! 

hvad er I bange for? Er I virkelig bange, I skal forgaae med Himlens og Jordens, med 

Livets og Dødens Herre! 

 Det er da her, som allevegne, hvor Himmelbrødet falder, bedre end Ørknes Manna, 

at har end den, der samler mest, Intet tilovers, saa fattes den dog ei heller, der samler 



mindst; thi vi har jo Nok naar vi levende troe, at han, hvem Stormene og Havet adlyde, 

er os dog igrunden ligesaa nær og ligesaa god, som han var Disiplerne paa Skibet, thi 

Havet og Stormene ligger os naturlig saa nær, al menneskelig Magts Forfængelighed i 

Kampen mod dem, er os saa klar, at vi spørge aldrig hvad han er for Een, hvem Stor-

mene og Havet adlyde, vi kiende strax den Almægtige i Ham, saa vi blive frimodige og 

skamme sig[(!)] ved Frygten, hvor stor end Faren er, og det er jo Hovedsagen for os Alle, 

at vi kan finde Hvile i Troen paa vor Frelser, og paakalde ham med den Sikkerhed, at 

er han end i dette Øieblik for os som en Sovende, saa kalde vi dog aldrig forgæves paa 

hans Navn, han skal snart blive os, som den Almægtige, der vaagner. 

 Ja, det er Hovedsagen allevegne og til alle Tider, og det er en Bisag, om vi kan see det 

eller ikke, at Christi Kirke nu ret klarlig er i det Hele, som et Skib i Havsnød, der kun 

kan reddes ved et stort Mirakel, men reddes dog sikkerlig, fordi han er selv ombord,  
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hvem baade Stormene og Havet maae lyde. Men seer vi det, vi som har Vagt, da skal vi 

ogsaa kundgiøre det, som skrevet staaer: Jerusalem! jeg har sat Vagter paa dine Mure, 

de skal ikke tie, Nat eller Dag, I som mindes Herren, skal ikke tie, før han sætter Jeru-

salem til Priis paa Jorden, og der staaer atter skrevet: hvor deilige ere deres Fødder paa 

Bjergene, som bære godt Budskab om Fred og Herrens Frelsning, sige til Zion: Gud er 

din Konge! Vagten opløfter sin Røst, den skal lyde med Frydesang, thi Herren har blot-

tet sin hellige Arm for alle Hedninger og alle Jordens Ender skal see vor Guds Frels-

ning. 

 Ja m. V. ligesiden det gamle Jerusalem blev forstyrret, hvor Christi Kirke øiensynlig 

var som Staden paa Bjerget, der ei kan skjules, har den vel mere lignet Skibene paa Sø-

en i Storm og Stille, men nu ligner den aabenbar et enkelt Skib, hvori Herren trods al 

Verdens-Klogskab, har ladet alt sit Gods, ligesom da han indskibede sig med alle sine 

Disipler paa Genesarets Sø, og der fattes hverken paa brusende Bølger eller paa Hvir-

velvinde, men just det, at Herren saaledes har blottet sig for Verdens Øine, just det, at 

de Fleste, som endnu kaldes Christne, enten høitidelig har frasagt sig Troen paa ham, 



som den er fra Begyndelsen, eller protesterer dog mod hans virkelige Nærværelse, just 

det skal giøre os dobbelt frimodige, os som endnu holde fast ved Troens Ord, og vidne: 

han er her; thi kommer det kun til at staae os lyslevende for Øie, at vi høre til den lille 

Flok, hvormed hans Kirke staaer og falder, og hvormed Hans Navns Ære skal enten 

udbredes over al Jorden eller synke til Havets Bund, da forsvinder al Frygt, da voxer 

vort Mod med Faren, og da er  

 

4 
 

 

4de Helligtrekonger-Søndag 1846 

 

netop Herrens Stilhed under alt Dette, ligesom en tryg Søvn, os det sikkreste Pant paa, 

at han veed, hvad han vil giøre og betragter Seiren, som en afgjort Sag.  

 Ja m. V. det kalder selv Verden det lykkeligste Forvarsel, naar en stor Helt og erfaren 

Krigsmand, efterat have vaaget om Natten, mens Hæren sov, lægger sig rolig til Hvile i 

Morgenstunden, og bliver ved at sove op paa Dagen, skiøndt han veed, Fienden er i 

Farvandet, og det afgiørende Slag kan begynde hvad Øieblik, det skal være; og hvilken 

Helt kan lignes ved vor Kæmpe, hvem kiender Striden saa godt som han, der alt for 

atten Aarhundreder siden aabenbar uddrog som en Helt mod hele Verdens-Magten, og 

vandt baade tillands og tilvands langt flere Seire, end vi kan tælle, og hvem har saaledes 

vaaget om Natten, som han, der vaagede ene i Gethsemane da selv hans kiæreste Di-

sipler sov, og Satan vilde sigtet dem, som Hvede!  

 Naar derfor han hviler og, menneskelig talt, sover trygt om Dagen, paa Stridens Dag, 

mens alle hans Tjenere er oppe, seer den lille Flok trindt omringet af trodsige Fiender 

og raaber ængstelig, som Disiplerne paa Skibet, Mester! bryder  
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du dig ikke om, at vi forgaae, naar han sover sødt under alt Dette, han, som veed Alt 

hvad der skal komme, den Menneskens Søn, over hvem Guds Engle fare op og ned, da 

har det aabenbar slet ingen Fare, og netop saaledes er det nu.  

 Ja m. V. vi, som staae paa Vagt, og hvis Øine Herren har opladt til at see Hans Vei 

paa Jorden, vi see med høieste Forundring baade fjern og nær, hvordan han vaagede 

over sin Kirke, mens hans Tjenere sov, sov hardt, som Jonas, mens Stormene rasede, og 

alle andre kaldte hver paa sin Gud, og naar vi nu see Tjenerne vaagne, mens Herren 

sover, og høre dem fra alle Sider raabe ængstelig, at Kirken forgaaer, da bliver Herrens 

Ord af sig selv levende i vor Mund, saa vi raabe paa Hans Vegne: I Lidettroende! hvi er 

I saa frygtagtige? seer I ikke, at Herren sover kun, for at I skal lære, at uden ham kan I 

slet intet giøre, lære hvad I har glemt, at uden Herren bevarer en Stad, da vaage Væg-

terne forgæves, uden Herren bygger Huset, spilde alle Bygmestre deres Konst!  

 Ja m. V. i Dage som disse, kan oplyste Christne sætte sig rolig ned og læse den 

107de Davidspsalme: lad dem prise Herren for hans Miskundhed og for Hans underli-

ge Gierninger mod Menneskens Børn! lad dem offre ham  
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Takoffer og kundgiøre hans Gierninger med Frydesang, de som pløie Havet paa Skibe-

ne og har deres Bedrift i mange Vande, thi de saae Herrens Gierninger og Hans Vid-

under paa Dybet: han talde og der reiste sig en Storm med Hvirvelvind, og Bølgerne 

optaarnede sig, de fore op i Sky, de fore ned til Afgrunden, deres Sjæl hensmeltede i 

Ulykke, de blev forskrækkede, de ravede, som den Drukne og deres Forstand stod stille, 

han truede Stormen og den blev stille og Bølgerne tav, og de frydede sig ved Rolighe-

den og han førde dem i Havnen, deres Hu stod til! Det kan vi rolig giøre, thi saavist, 

som det var skedt, skal Verdens Folk om et Øieblik nødes til at sige om Herren, som i 

Dagens Evangelium: hvad er dette for En, at baade Stormen og Havet er ham lydige! 

han kan dæmpe med et Ord Alt hvad der stormer og bruser, saa Ingen af alle vore 

Viismænd veed Raad, men Forstanden staaer stille. Ja, det skal Verden nødes til at sige, 

thi den er selv i Fare med os og vi med den, Herren har ligesaalidt her, som paa Gene-



sarets Sø, verdslig talt, sit eget Skib, men har selv laant den Pude, hvortil han hælder sit 

Hoved, og det er ikke blot Christi Kirke, men alt Gammelt, Stort og Ophøiet, der nu 

trues med at opsluges af det oprørte Hav, saa naar Stormen lægger sig og Bølgerne tie, 

hvor Herren er ombord, og ene der, da er  
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hans Arm aabenbaret, som den Almægtiges, og det vil skee, ingensteds klarere end her, 

hvor hans Nærværelse udraabes høiere og dristigere end noget andet Sted. 

 Ja, før Christi Kirke igien kommer til at ligne en Stad paa Bjerget, der ei kan skjules, 

maa der sagtens hændes et Skibbrud ogsaa hvor han er ombord, dog ikke anderledes 

end da Apostelen Paulus leed Skibbrud, uden at en eneste Sjæl omkom; men nu skeer 

det ikke, nu vil Herren true Stormene og Havet, saa det bliver blikstille omkring ham 

og hans Disipler, saa blikstille, at man aandelig talt, kan høre Guds Engle synge Halle-

luja, hvor de fare op og fare ned over Menneskens Søn! Derfor lad det kun storme og 

bruse, som om Kirke-Skibet nu skulde forgaae med Top og Tavl! vi vil ikke frygte, thi 

Herren er med os, Han er med os, hvem Stormene og Havet maa lyde, og Han har aa-

benbar sat sit Liv i Pant for vores, sigende: saasandt jeg lever, skal I leve, I Lidettroende! 

hvi er I saa frygtagtige? 
 

Det er kun List, han øver 
Mod Helved og dets Hær, 
Det er kun Tro, han prøver 
Hos dem, han haver kiær, 
Det koster kun et Ord, 
Da Storm og Bølger stærke 
Det faae tilgavns at mærke 
Vi Herren har ombord! 

 
Da maae sig Kæmper bøie 
Om end de knurre smaat, 
Da maae sig Konger føie 
Alt efter Zions Drot, 
Da raabte Mark og Fjeld: 
Kom, lad os Herren love, 



Som over Vind og Vove 
Har Magt i Gry og Kveld! 

 

 Amen! i Vorherres Jesu Navn, Amen! 
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