2. søndag i advent d. 10. december 2017Luciagudstjeneste
Salmer/sange:
Nu tændes tusind julelys
Du, som har tændt millioner af stjerner
Det lille lys, jeg har
Vi vil synge højt
Hvad er det, der gør jul til noget særligt
Børneprædiken om Lille Lys
Nu skal I høre historie om Lille lys. Lille lys blev født af sin mor, som hed Mor Lys. Mor Lys var
en god mor for Lille Lys, men på et tidspunkt var det tid til, at Lille Lys skulle ud i verden.
Mor lys gav hende nogle gode råd med på vejen. Husk hvad du kan:
1 Du kan sprede lys i mørke.
2 Du kan sprede varme.
Så pas på du ikke mister dit lys.
Der er tre ting du skal passe på:
3 Du skal passe på skæppen.
4 Du skal passe på vandet.
5 Du skal passe på vinden.
Okay, så Lille Lys gik ud i verden. I starten mødte hun ikke noget som helst. Vejen var helt tom.
Undervejs gik hun og prøvede at huske Mor lys’ gode råd. Pas på skæppen. Pas på vandet. Pas på
vinden. Okay, det med vand og vind kendte hun godt. Men skæppen. Hvad var en skæppe egentlig?
Eller havde hun mon sagt sæbe? Pas på sæbe? Eller tæppe? Pas på spætte? Lille lys blev i tvivl.
Så en dag mødte hun en ting, som hang i luften ved siden af vejen. (en spand)
- Hej.
- Hej.
- Jeg er Lille lys, hvem er du?
- Det vil jeg ikke sige. Men har du lyst til at snakke lidt?
Det ville Lille lys. Så de talte sammen om mange ting og blev gode venner.
Til sidst tænkte Lille lys, at hun hellere måtte videre. Men hendes nye ven ville have at hun skulle
blive: ej, kom hellere og bo her under mig. Se, der er trygt og godt her hos mig. Og hendes nye ven
gemte hende under sig. Der kunne hun godt nok sprede varme. Men hun kunne ikke lyse op.
Men Lille lys huskede på, hvad mor havde sagt. Du skal lyse.
Så hun gik videre.
Så mødte hun noget vand.
Hej
Hej

Skal vi lege vandkamp?
Øhh, nej, det må jeg ikke for min mor.
Kom nu.
Nej, hun siger jeg skal lyse, og du er farlig.
Øv
Lille lys gik videre.
Så begyndte hun at høre en stemme og mærke noget vind. (kom, vil I hjælpe med at lave
blæsevejr?!)
Fyeewwiiw Lille Lys, vil du være min ven?
Øhh, nej. Hun ville skynde sig væk, men det var for sent. PUUF. Så gik hun ud.
Nu var det helt mørkt. Alt var mørkt. Hun kunne slet ikke skinne mere. Hun var ked af det. Savnede
Mor lys, men der var langt hjem.
Så så hun pludselig et stort lys i det fjerne.
Hun gik hen til det, og sagde hej.
Hej, sagde han. Jeg hedder Jesus, jeg er verdens lys.
Hej, jeg er Lille øh. Lille dumme lys. Nej, bare Lille dumme, for jeg er slet ikke noget lys mere.
Hvad er der galt med dig?
Lille lys forklarede hvad der var sket.
Jesus sagde. Værsgo, du må gerne blive tændt igen af mig.
Øh, kan man det? Jeg er jo bare Lille dumme, jeg kan ikke noget mere, jeg kan ikke engang skinne.
Jeg kan slet ikke kaldes et lys mere.
Ja, bare kom, sagde Jesus, verdens lys.
Og Lille lys fik ild fra ham og kunne pludselig skinne igen.
Jesus sagde: Jeg er verdens Lys. Kom og få jeres lys, liv og glæde af mig. Og husk: I er også
verdens lys. Gå ud og tænd lys hos dem, som lever i mørke og har det svært.
Hun blev glad og gik ud i verden og begyndte at tænde lys og glæde og liv hos andre. (tænder nogle
andre lys i kirken med lyset)
Det er det samme med os. Jesus er verdens lys og vi er lys i verden. Vi skal også tændes, vi får
vores lys og liv og glæde fra ham, og kan så give ilden videre til andre.
Hvis vi mister vores lys, bliver kede og triste, føler os alene og i mørke, kan vi komme tæt på Jesus,
verdens lys, bede til ham, få lys og glæde og liv fra ham og så igen gå ud og sprede lys i verden,
sprede lys og glæde og varme hos andre mennesker.

